
 

 

Til stede: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen, Aksel Christensen, Aage Dahl, Jens 
Knudsen, , Rene Laursen, Inger Lise, 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 3. juni 2019 udsat til næste møde 
 

2. Orientering fra formandGentænk i skive tilfredsstillende, 
 

3. Orientering bordet rundt Sommerferie,  
Lem har forhørt sig om tilskud fra kommunen til byfest, fik NEJ, 

skønt andre byer for. 
 

4. Økonomi Gennemgået  
a. Sponsorbeløb fra Vendsyssel Sparekasse kr. 27.500 indgået 
b. Sponsorbeløb Nordea kr. 27.500 indgået 
c. Sponsorbeløb Spar Vest Fond kr. 125.000 indgået 
d. Forskudsbeløb Landsbyudvalgetkr. 50.000 er medregnet 
e. Kassebeholdning pt. 

Projekter støttet af Landsbyudvalget Skive Kommune må principielt ikke give overskud. Regnskab for Tyge 
Krabbe er indsendt sammen med evalueringsskema. Forvaltningen har meddelt, at 
tilskudstilsagnet skal genbehandles på kommende møde i Landsbyudvalget. Regnskabet viser et 
overskud på godt kr. 80.000.  

Med disse begrundelser er det en selvfølge, at der ikke kan oplyses om overskud ved arrangementet. På 
evalueringsskemaet er fremhævet, at et evt. overskud skal anvendes til nye projekter. 

Bilag indeholdende evaluering, regnskab og følgebrev er tidligere fremsendt. 

 

5. Klyngeskilte. Svend og Rene arbejder vider, bemærk statsveje Aage, 

Skive Kommune har tidligere givet tilladelse til opsættelse af klyngeskilte. Dog forlanges en fortegnelse over 
steder, hvor skiltene skal placeres, inden endelig tilladelse. Svend Skov laver til mødet en 
fortegnelse over ønskede steder. De næste trin fastlægges. 

 



6. Ansøgning om tilskud til mødested i Håsum. Svend Skov redegør for ønske om og mulighed for at 
indsende ansøgning. Udsat, 

Klyngens opgave bliver at anbefale ansøgningen. 
 
 

7. Forberedelse af ”afslutnings-kom-sammen” for involverede i Tyge Krabbe – Tyranen på Bustrup 6. 
sept. 2019 Vejby Forsamlingshus. 

Starter med en runde, hvor alle kommer med indspark til indholdet: mad – drikke - indslag. Jens Jacobsen 
inviteres til deltagelse. 
Bustrup og TKC giver pris på mad 
Mikkel: drikke 
Rene, Aage, Inger Lise: borddækning, Pynt 
Aage indbydelse 

 
 

8. Orientering vedr. etablering af fibernet i klyngeområdet og lidt mere. Jens Aksel er i fuld gang, 
 
 

9. Evt. Hvad skal der ske fremover “gentænk 
Næste møde 25/9 2019 kl 18.30 Lem 

 

 


