
 

 

Referat af Styregruppemøde 33  

8. jan 2020 kl. 18.30 Vejby Forsamlingshus  

 

1. Godkendelse af referat fra 13, nov. 2019 Godkendt, påfør gerne ”behandlet” vis punkt ikke er 

besluttet.  

 

2. Orientering bordet rundt 

a. Forsøg med ”MinlandsbyAPP. Skive Kommune. Fælles redskab, der til dels kan hjælpe til med 

koordinering af arrangementer intern og mellem landsbyerne og dels synliggørelse af 

arrangementer og nyheder. Gratis – forsøg i 2 år. Evt. som Klynge 

b. Markedsføring af landsbyklyngen (Rønbjerg-Estvad 50% af 135.000kr. til markedsføring) 

Orienteret. 

c. Skive Kommune indbyder Landdistriktskonference 23. jan 2020 – Kassehuset Glyngøre kl 08.30 

Aage deltager. 

d. Kontakt til Poulsen og Vester? Birgit har kontaktet dem, de har ikke vendt tilbage, Birgit følger 

op. 

e. Ramsing; generalforsamling i Borgerforening d. 30 jan. Forsøge at ændre retningslinerne for 

udpegelse af klyngerepræsentanter.  

f. Vejby; Husstand tilkoblet kloak. 

g. Håsum; der arbejdes videre med Håsumhus, Generalforsamling 28. marts 

h. Bustrup; arbejder på program for aktivering af folk udenfor arbejdsmarkedet i samarbejde med 

LO og EU 

Svar vedrørende krisecenter for max. 9 Kinder + børn Jan. /feb. 

Galleri udstilling, Julemarked 1 dec.  

Koncert i Holstebro d. 25/1 

 

Lem; 1. dec. Juleoptog færre deltagere igen, 22 jan. Fællesspisning, evt. borgermøde 1. marts 

(gentænk landsby) 

 

 

 

 

 



 

 

3. Økonomi: Sparekassen Vendsyssel indfører negativ rentefod på indlån over 100.000 kr. Orienteret 

 

4. Generalforsamling Sydvest Salling skal afvikles i marts måned. Dato, sted og forplejning aftales.    

18. marts kl. 19.00 Ramsing Skole. Forplejning Connie og Birgit. Indkaldelse Aage.  

 

5. Events 2020 – a, b og c.: (Birgit, Rene, Anders og Aage) Alle aftaler på plads PR-arbejdet forestår 

Aage laver tekst til program, Rene redigerer, Jens trykker, Birgit prøver at lave aftale om salg af 

kaffe. Annoncer i Spøttrup ugeavis, Skive Update, plakater, samt husomdelt flyer.  

Entre 50,- kaffe 10,-  

a. 27. jan.2020 Lem Kulturhus: Multikunstneren Poul Nielsen, Lihme med multimedieforedrag i Lem 

Kulturhus 

 

b. 19. feb. 2020 Ramsing Forsamlingshus: Professionel soldat og bombehundefører Michaela Thomsen, 

opvokset i Vejby  

 

c. 30. mar. 2020 Vejby Forsamlingshus: Forfatter Lars Novrup Frederiksen, bogen ”Kristine”. 

Spændende middelalderhistorie fra vores egn med priorinden Kristine, Stubber Kloster som 

hovedperson. 

 

d. Foreningsmøde foreslås afholdt 3. feb. 2020 kl. 19.00 Sted? 

1. Planlægning: Mikkel og Rene gennemgår planen (Connie, Mikkel, Rene og Aage) 

2. Spørgsmål til drøftelse – forslag: behandlet. 

I. Brug af foreningers navne som anbefalere for deltagelse i events 

II. Samarbejde om events – med flere indbydere. Hvordan kan Sydvest Salling deltage 

III. Bør Sydvest Salling anmode om deltagelse i moderforeningers generalforsamling. 

IV. Borgermøde 2020/møde med foreninger Til efteråret. 

V. Orientering om Naturparken – står arbejdet stille.  

 

e. Vandreture mm.: Jens, Svend og Inger Lise arbejder med opgaven Der arbejdes med Vandre- 

cykelture, opdatering af kort. 

 

6. Orientering om arbejdet med Naturparken Flyndersø-Sønder Lem Vig – eller mere rigtig manglende 

orientering om arbejdet. Hvad kan vi gøre? Svend inviterer personer der kan berette derom til 

næste møde, evt. Christian Holm. 

 

7. Evt. herunder ny mødedato. Nyt møde. Lem 2. marts kl. 18.30, med forbehold for at 

Naturparkperson kan  

 

 


