
 

Dagsorden 36  

Styregruppemøde mandag 3. aug. 2020 kl. 18.30 

Mødested Lem Kulturhus 
1. Godkendelse af referat fra 6. juli: godkendt 

1.a Lem: affaldsindsamling gennemføres 

Håsum: Møde med borgmester og fmd teknisk udvalg 
Håsum Marked: Gennemføres måske 
Ramsing: Generalforsamling i Borgerforeningen ikke afviklet endnu 
 

2. Generalforsamling i klyngen Arkivet, Ramsing onsdag 13. aug. 
Forslag til fortæring: Inger Lise lovede tidligere at bage boller, men det er ikke sikkert at det holder 
endnu. Hvis ikke så forslag om håndmadder, vand og øl + kaffe  –  krav om forhåndstilmeldelse 
Beretning godkendt af styregruppen på tidligere møde. Vedhæftes igen, da den er aktualiseret lidt 

pga. udsættelsen.  
Aftalerne er i orden. Aage medbringer øl og vand og syltetøj. 
 

3. Mailliste  
Aftale om opfordring til tilmeldelse til Klyngelisten på Facebook. Opfordringen skal slås op på 
klyngens hjemmeside og facebook og de lokale hjemmesider og lokale facebookgrupper.  
Forslag til opslag ses herunder. 
Landsbyklyngen Sydvest Salling vil gerne informere borgerne i området om, hvad sker og er sket i 
området - gerne krydret med små artikler, fotos og fortælling om fx nye tilflyttere, historier og 
meget andet.  
Afsluttende med opfordring til at tilmelde sig og dele til andre med samme opfordring. 

 
Det kunne blive Sydvest Sallings svar på ”Lihme Bladet” 
Forslag udformes af Aage og sendes til foreninger i området med anmodning om at opfordre til at 
tilmelde sig. Det samme gør sig gældende for foreningens egne hjemmeside og facebook 
 

4. Møde – lovet tidligere - med foreningerne 16. nov.  
Referat fra det omtalte møde vedlægges som aftalt på sidste møde. 
Gruppe nedsættes til forberedelse af dette møde. Jens Knudsen + Aage er med i gruppen. Har 
været på foreningskursus. 
Inger Lise, Jens og Aage laver forslag til foreningsmøde 

  



 
5. Foredrag 

Har skrevet til begge – Michaela vil forsøge at bytte sin vagt til en anden aften 
Novrup har ikke reagere – heller ikke på rykkersvar. 
Ringer ham op 

Begge har sagt ja. Michaela 30. sept. Novrup 28. okt 
 

6. Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. 
Opsamling af ideer til udvikling af områder og til aktiviteter mm. i området – tidligere nævnte 
aktiviteter og inspiration fra Skjern Å: 

a. Kanoer og kajakker 
b. Vej ud ved Kristen Bak med muligheder for fx handicappede. 
c. Ture: Fugle, flora, sanketure vedr. fx snapseurter og svampe, motion, mountainbikes, cykel, 

historier om istiden, dæmningsbyggeri, udtørring, herregårde, grus, tørv, afgræsning, 
ålefiskeri, teglværk, jagt 

d. 
e. 

             Vi skal prøve på at finde frem til emner, der er klar til at prioritere og udformeansøgninger. 

Svend tager forslagene med til med mødet i det nye udvalg.  Klyngen vil arbejde med 3 årlige 

ture med vægtning af temaer fra biologien, historien og geografien 

Forslag om oppustelige kanoer 

 

7. Tilmeldelse til Klyngemøde i Middelfart 26.sept – hvem vil deltage? Tilmeldelse til Aage 
 

8. Opslag til facebook og hjemmesider – hvem viol og kan?  

Varetages af Jens og Rene 

9. Evt. herunder dato for næste møde 
Jens Knudsen meddelte, at klyngen kunne deltage i foredragene fra Aarhus Universitet – 6 stk i 
efteråret. På hat med tiden bruger Trompetsalen i Lem hver tirsdag. Aage undersøger om 

muligheder for at afholde 2 sk i Lem og 2 i Ramsing og 2 på Bustrup. Fastlægges snarest. 
 
Dato for næste møde fastlægges efter generalforsamlingen 

 

Mvh 

Aage Dahl 

 


