
 

 

Referat Styregruppemøde 34  

2. marts 2020 kl. 18.30 Lem Kulturhus  

DAGSORDEN  

 

1. Flyndersø-Sønder Lem Vig: 29. maj 2018 udnævnte Friluftsrådet området til pilotnaturpark. 

Svend Skov har indbudt Hardy Brunsgaard Pedersen medlem af naturparkrådet valgt af lodsejerne 

 og byrådsmedlem og medlem af naturparkrådet Christian Vad Holm. Naturparkrådet har 12 

medlemmer.  

På møde med klyngens foreninger blev styregruppen opfordret til at arbejde hårdt for etablering af 

naturparken 

Formålet med mødet er at få en opdatering af arbejdet og gerne en drøftelse med de to 

repræsentanter naturparkrådet om, hvordan Landsbyklyngen bedst kan fremme arbejdet.   

Gerne også en drøftelse af, om man kan arbejde videre på trods af vanskeligheder med passage 

nogle steder i naturparkområdet – måske starte med to ikke sammenhængende områder.  

Svend er styrer punktet, da han har størst kendskab til emnet. Projektet har lagt stille hen, men 

med denne opbakning føler Naturparkrådet det er tid til at få gang i det igen. 

Alt omtale vil hjælpe projektet, Hardy vil prøve og få et møde i Naturparkrådet op i kommunen 

Svend for melding der om 

2. Godkendelse af referat 33 fra jan. 2020 Godkendt 

 

3. Bordet rundt. Bustrup er i sammenarbejde med Skive kommune og region midt bevilget 

penge til beskæftigelse af personer uden for arbejdsmarkedet, især 2. gen. Indvandre piger. 7 marts 

åbning af ny udstilling på galleriet, foto udstilling om Palæstina, og Bustrups udlandsrejser. Kvinde 

center på gl. Håsum skole forventes godkendt midt marts af socialstyrelsen midt. 

 

Aage:   skive kommune- forholdsregler for foreninger omkring coronavirus. 

Penge fra foredrag videreføres til næste foredrag. 

Skive skytteforening søger penge 7 mil. Indendørs bane, Aage er blevet kontaktet. 

Nordea-fonden øremærker 60 mio. Til her bo vi, se mail. 

Vejby:  Generalforsamling, nærmest fuldt hus 

Ramsing:  Fastelavn 



Lem:   Fastelavn 50 udklædte, generalforsamling 14 deltager, fest fire forskellige 

gryderetter. 

Håsum: indsendt dispensation for byggeri, efterfølgende har kommunen henvendt sig 

ang. udenomsareallet. Afholdt seminar omkring Partnerskaber med ”Bolig og trafikstyrelsen” og 

andre projekter.   

 

 

4. Vandreture: bør vi ikke have et par ture tidligt efter år? Udspil, Jens.  

Turistforening har cykelture 

 

5. Opsamling efter mødet med foreningerne Klyngen Skal IKKE lave arrangementerne kun hjælpe. Fx 

Kulturrally, Naturpark, stand Håsum Marked, Mail liste- Lem bliver prøveklud på dette, Aage laver 

udkast til foreninger omkring nye tiltag. 

Rene: er det en opgave for dig, at finde emner/forslag – referat er udsendt – ikke til foreningerne  

forslag til udbredelse af budskaber (mail, hjemmeside) 

samarbejde med Turistråd.   

6. Opsamling på foredragene og næste foredrag – flot PR-arbejde Anders kommer ikke  

 

7. Appen ”Min Landsby” – skal vi med på den. Anders bedes fremligge kig landsby app 

 

8. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødedato Næste møde 6. april Bustrup. Forplejning efter 

regning eller 20,- pr. Pers. Generalforsamling 18 marts Aage laver indkaldese. 

 

 



9. 

 

 

9. Landsbyklynger – nyhedsbrev 3 orienteret  

Flere emner nævnes bl.a. 

- Hold bedre møder 

- Puljer og fonde 

- Styrk dine kompetencer: Onlinekursus 1 time 

- Offentlige foredrag – livestreamer offentlige foredrag – leverandør Aarhus Universitet 

- Rusk op i de rutinemæssige møder 

Se eftersendt bilag 

 

   

 


