
Referat 27 Styregruppemøde 

29. april 2019 kl. 18.30 Vejby Forsamlingshus 

  
Deltager: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud Jacobsen, Connie Andreasen, Birgit Madsen, Aksel 

Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens (afbud), Rene Laursen, Aage Dahl (afbud) 

Ingerlise Dahl, Anders Svendson og Jens Jacobsen  

 

1. Godkendelse af referat fra 9. april 2019  Godkendt 

 

2. Formandsorientering 

a. Bustrup fonden – afgørelser kan trække ud til omkring1. juni. Til orientering 

 

3. Bordet rundet – med vægt på kommende arrangementer, hvilket giver muligheder for at 

lave PR for dem. 

Ramsing lukker købmand, der kan igen spilles skak, indkøbt de to manglende brikker 1000,- 

Håsum afholdt borger møde ang. nye tiltag til Håsum Marked. 

Lem Varmeværk holder åben hus fredag d.3 14.00- 17.00 

  

 

4. Økonomi Salg af billetter er i gang og klar i fysisk form fredag d. 3/5.  

MoblePay -  Connie  

 

5. Friluftsspillet – Renes liste gennemgås 

-Skuespillet Kører, starter på Bustrup d 3/6 

-Toilet- lyd vogn fra Spøttrupfest er lejet. 

-Kostumer er i fuld gang, Bustrup ligger inde med en kærre som dog mangler overdække. 

-Tribuner opstilles sikkert før pinse  

-V.I.P. i ny udstilling på Bustrup om området, Svend Skov og Birgit Madsen laver i   

Sammenarbejde med Anders Svendson planche om hvad SydvestSalling kan.  

-Bustrup klar med menu til Friluftspillet, mad til skuespillerne, og kranse kage til V.I.P. 

Bustrup laver også boder med kaffe og gril til pausen, der kan de godt bruge frivillige. 



-PR. Brugt 21000,- på reklame, 19000,- på tryk. Annonce salg går godt, 13000,- fra lokale 

sponser. 

-Ingerlise Dahl bearbejder tv-Midt vest  

- Anders Svendson vil trykke plakat til Jenlefest, Rene mailer dette. 

-optælling af deltagere til præmiere, Kulturudvalg, sponser ,m.m. 

-plakater på spisesteder, campingpladser m.m (hvem) 

-musik Jens Jacobsen arbejder på det. 

-Genopdag Skive, Rene deler salling bladet ud efter aftale med Claus (Lihm) med Svend  

 

6. Drøftelse af Landsbyklyngens arbejdsemner efter Tyge Krabbe. 

Enighed om, at nye emner skal forhandles med moderforeningerne og andre. 

Følgende emner har formanden tilladt sig at smide på bordet til drøftelse. Der er ikke 

lukket for nye emner – tværtimod.  

 

a. Møde med moderforeningerne alene med begrundelsen, at de skal inddrages i arbejder 

– især i arrangementer i eget området – evt. med oplæg udefra – afsluttes med 

udvælgelse af emner og nedsættelse af arbejdsgrupper 

 

b. Møde med samtlige foreninger om nye emner og måske om opbakning til eksisterende 

arrangementer (fx Håsum Marked eller idrætssamarbejde. Arbejdet afsluttes med valg 

af emner og nedsættelse af arbejdsgrupper 

 

 

c. Tidligere emner:  

Sti(er) Ulla og Kristen Bak, Stier ved Bustrup, nyt samlingssted ved Bustrup, e-sport i 

ungdomsklub, Skovrejsning og arrangementer sammen med moderforeningerne fx 

foredrag (Tyge Krabbe og Onemans Show Jens Jacobsen), optræden, musik, revy, teater 

(Hegnsgården) o.a. med opfordringer til møde op til hinandens arrangementer 

 

d. Håsumhus - et igangværende projekt 

 

e. Stier og sti-kort 

 

 

f. Ture: 

I. gåture med indhold: natur og historie mm. 

II. cykelture 

 
g. Udlejning af cykler/kanoer 

 

h. Delebiler som i Vestrum 

 



 

i. Strategiplanen indeholder indsatsområder som: kommunikation, friluftsliv, aktiviteter på tværs, 

Erhverv, turisme indsats, mødesteder, styrke foreningslivet, bosætning, internet, veje og stier 

til rekreativ brug 

 

j. -Foredrag rundt i de forskellige foreninger. 

-Hjælpe foreningerne med fundraising. 

-Kulturrally 

-Skilte klyngen 

-Bustrup mountainbike rute 

-Natur ruter 

-Kunst udstilling 

-Udsætning af laks 

-Ud bredning af Bredbånd   (Jens Knudsen) 

-Små primitive huse gerne på hjul Til udlejning i naturen 

-interview af borgerforeninger til Bustrup Bladet 

  

 

 

7. Næste møde 3. juni kl. 18.30 på Bustrup, Der øves samme aften der. 

 


