
Referat af styregruppemøde nr. 37 

1. Godkendelse af referat fra 3. aug. godkendt 

2. Bordet rundt 

Ramsing: Yoga mandag med maks. 10 deltagere, Gym. Tirsdag 2*10 deltagere, 

onsdaghuset lukket grundet covid19, barak fjernet. 

Håsum: er ved at færdiggør dispensation ansøgning 

Lem: ny virksomhed (kviste), aflyst alle initiativer med mere ti deltagere, Lem 

rideskole istandsat, 

Vejby: Foredrag (klynge) 

Bustrup: har gang i ansøgninger til kajakker, mountainbikes rute, natursti, 

indgangsport.  

3. Livestream forår 2021:Jens har tidligere udsendt liste over 7 
foredrag i foråret. Der skal tages beslutning, om vi skal bringe disse 
7. fortsættelse med foredrag, vedtaget, rækkefølge som nu. 

4. Lokale foredragsholder: 

 Undertegnede har orienteret om Bjarkes ja til et foredrag om hans 
oplevelser på verdenshavene. Birgit har haft en kontakt til Jeppe 

Hansen, som vil fortælle om oplevelsen ved at deltage i TV-
udsendelse. Krav: 1000 kr. til transport. 

 Jens Østergård har skrevet flere bøger om Limfjordens fiskeri og 

miljø - herunder om Cheminova. Han vil gerne have en mere med, 
som kan synge og spille. Pris 2 – 4000 

Andre ideer kom frem; foredrag med Jens Jakobsen, Naturpark med kommunen, 

sølvskat, Brian meteorolog  

 

5. Foreningsmøde Udskydes til når der er styr på covid. 19 

6. Infoland/hjemmeside: Rene og Jens Partnerskab med Boligsiden, 

hjemmeside gennemgås for fejl/mangler, rettelser sendes til Rene. 
Hjemmesider der henvises til skal opdateres fra http til https. 
Infoland apps er gratis til årsskifte, derefter start beløb på 1500,- og 

900,- årligt. Alle prøver den for stillingtages.  



 

7. Naturparken: Svend og Aage fortæller om arbejdet 

1. Gruppe på 8 - 9 har afholdt 5 møder 

2. Aftalt: Kontakt til Skive Kommune 

3. Aftalt: Artikler i Skive Folkeblad og Månedsmagasinet 

4. aftalt: Uldum Kær besøgt af Mogens Høstgaard for at høste 
erfaringer 

5. Skive Kommune ansætter ny medarbejder på projektet 

6. Naturprojektrådet afholder møde i jan. 21. (covid19) 

7. Gruppen forsøge at finde fælles fodslag - der læses meget på 
det kommunale oplæg med formål - lodsejers forpligtelser - 

naturen bevares og forbedre - erhverv skal fortsat have de 
samme muligheder osv. 

8. Gruppen vil støtte op om, at det skal være på basis af 

frivillighed for ejere og for naturinteresserede 

Der er god kontakt til kommunalpolitikere i Holstebro kommune bosiddende i 

Vinderup, Holstebro har satset mere vest på. Projektet er ikke dødt i Skive. 

Holstebro kommune kan binde Flyndersø og Snd.Lem sammen,  

8. Evt. Nyt møde Midt januar 

 

 

 


