
Landsbyklyngen Sydvest Salling

Beretning til generalforsamling marts 2021

Velkommen til moderforeningerne i Ramsing, Håsum, Vejby og Lem. Generalforsamlingen sidste år blev

udskudt til 13. august 2020 pga. coronaen. I år har foreningen samme trussel hængende.

Foreningen formål er at fremme udviklingen i Sydvest Salling.

Det har foreningen forsøgt ved at lægge vægt på kulturelle arrangementer som foredrag og ture – altså

arrangementer, der kan samle de 4 sogne på tværs af sogneskel.

Dog blev samtlige ture aflyst pga. nedlukningen.

I 2020 blev der gennemført 9 foredrag – det er ganske godt i et år med nedlukninger og

forsamlingsrestriktioner. Ikke mange andre har gjort tilsvarende.

Det blev til live 3 foredrag, som var nogenlunde besøgt, og 6 streamede foredrag, som startede svagt men

kom op på et stabilt fremmøde. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med disse arrangementer. Aarhus

Universitet står for disse og her afgør man, om det er tilladt at samles. Hvis det ikke er tilladt, sendes

foredragene ikke. Vi var spændte på, om det var muligt at streame til forsamlingshusene i Vejby og Ramsing,

som begge har fået gang i de gamle projektorer fra Lem Skole.

Derfor fortsætter landsbyklyngen med at streame disse foredrag i foråret 2021, hvor der sendes 6. Desværre

har forsamlingsforbuddet på 5 medført, at det første er aflyst. Der følger sikkert flere aflysninger. Det er ikke

let at drive en forening under disse vilkår – det gælder alle foreninger.

Landsbyklyngen har kontakt til unge mennesker, der er flyttet fra området og fået tilsagn fra nogle, der har

sagt ja til at komme ”hjem” for at fortælle om, hvad de har oplevet. Flere er i kikkerten – men der er ikke

foretaget direkte henvendelser, fordi vi ikke kan fastlægge datoer pt.

Det er stadig et mål for foreningen at arrangere events, der samler på tværs af sogneskel. Disse events er

med til at styrke et fællesskab og forhåbentligt kan de samle så mange, at vi som arrangører vil og kan

fortsætte.

Bredbånd udrullet 2020

Resultatet af det arbejde, som Jens, Aksel og Mikkels startede, blev gjort færdigt i 2020 med udrulning af

bredbånd i hele klyngens område – også sommerhusområdet ved Hostrup.

Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, men der kommer ikke meget nyt på pt. Nyt er det, at en aftale med

en ejendomsmægler lægger alle til salg ejendomme på hjemmesiden. Godt tiltag.

Nyhedsbreve fra klyngen forsøger vi også at få forfattet. Men som sagt flere gange tidligere kommer der pt.

ikke mange nyheder



Borgermøde 2020 blev også aflyst

Landsbyklyngen havde planlagt et borgermøde, da vi i styregruppen har behov for at få inspiration udefra og

få at ideer på bordet, om hvad borgerne kunne ønske, om hvad de savner og ikke mindst om, hvordan vi kan

gøre vort område attraktiv for bosætning og gerne nye arbejdspladser. Jens Knudsen og undertegnede har

fået til opgave at tilrette et sådant møde – måske med en oplægsholder/konsulent udefra.

Foreningsmøde 2020 ligeledes udsat. Foreningsmødet er også et vigtigt forum, da der her en mange

aktive personer fra egnen. Foreningerne er stedet, hvor fællesskaber dannes og derfor utrolig vigtige for

egnen.

Byforskønnelse/byplanlægning/områdeplanlægning

Skive Kommune har gennemfør projekter i Jebjerg, Oddense, Lihme, Hald, Fur, Selde, Balling – i den nye

kommuneplan skrives, at midlerne ny skal bruges på følgende områder: Glyngøre, Nordfjends med Ørslev

Kloster, Østsalling og Spøttrup borg, fordi man nu satser på områder med turistpotentialer. Det medfører, at

andre områder nedprioriteres. Det bliver svært for den enkelte landsby uden for de nævnte at komme med.

Derfor rejses spørgsmålet, om vi som klynge skal søge om at komme med som område. Altså lave en

ansøgning om at komme med i et arbejde om en områdeindsats (– lokaludviklings plan - LUP). Vi skal være

bevidste om, at det kræver tilsagn fra alle 4 områder, og det kræver, at vi kan nedsætte nogle

arbejdsgrupper, der vil arbejde med emner. Ikke et let arbejde, men det er udvikling og planlægning aldrig.

Mange friluftsmuligheder er eller er på vej til området omkring Bustrup. Nævnes kan:

Flugtskydning, Rideskolen, Fitness, Vandrestier og ridestier, Fugletårnet, Kajakker og muligvis mountainbikes

– Bustrup har tidligere inviteret skoleklasser til naturdag på Bustrup.

Det er min opfattelse, at det enkelte bysamfund kan arbejde med egne ideer og efterfølgende koordineres

ideerne i en samlet plan – LUP.

Naturparken Flyndersø-Sønder Lem Vig.

I sommeren 2020 kontaktede styregruppen to repræsentanter fra Naturparkrådet – Hardy Brunsgaard og

Christian Vad for at få en orientering om arbejdet for at få Naturpark-arbejdet i et højere gear. De to var

meget interesseret. Der blev bestemt, at man skulle forsøge at få en repræsentant fra alle de omliggende

landsbyer mm. Der blev taget kontakt til borgerforeninger og beboerforeninger. Alle sagde ja. Der har i

denne Naturparkgruppe været afholdt 4 – 5 møder. Der har været kontakt til Skive Kommune, som viuste

glæde over, at der var etableret en arbejdsgruppe.

På grund af krav om et sammenhængende areal – og en vis modstand hos nogle lodsejere – tog gruppen

kontakt til Holstebro Kommune for at undersøge muligheder for at få arealer herfra indlemmet i

naturparken. Herfra var der givet tilsagn til om samarbejde til Skive Kommune, hvilket vi ikke havde hørt

om.

Ligeledes har gruppen haft kontakt til lodsejere i Skive og Ejsing for at høre om villigheden til at deltage. De

fleste henvendelser er modtaget positivt. Skive Kommune har øget interessen for naturparken siden

Naturparkgruppen har henvendt sig.



Planlagte ture i 2021

Ture – især vandreture – arrangeres mest i samarbejde med foreninger omkring naturparken, hvilket også er

det mest naturlige. Endnu er der ikke sat datoer på alle.

Spøttrup Turistforening har datolagt foreningens ture.

Her er medtaget ture i Flyndersø-Sønder Lem vig området.

a. Planlægning af ture i samarbejde med andre foreninger

Spøttrup Turistforening

25. maj kl 18.30 Naturvandring Ved Hostrup Hovedgaard (Steen R og Anders)

21. sept. kl. 13.00 Naturvandring Håsum Enge (Steen Reinholdt og Svend Skov)

b.  Andre samarbejdspartnere

Dato: Lem Borgerforening og Klyngen: Sandrevlestien Sdr. Lem

Dato: Lem Borgerforening og Klyngen: Fra Bustrup til Fugletårnet.

Hvidbjerg Enge: Naturparkgruppen og Hvidbjerg – guide Steen Reinholdt

Rønbjerg til Flyndersø: Rønbjerg Borgerforening og Naturparkgruppen:

Skive Ådal: Lodsejere og Naturparkgruppen

Ansøgninger til Friluftsrådet

Anders Svenson har taget initiativ til at sendte 3 ansøgninger  med forskellige afsendere til friluftsrådet, som

alle gav positive resultater:

a. Klyngen ansøgte om 5 kajakker med fast plads på Bustrup. 40.000 kr. bevilget. Klyngen haf

efterfølgende søgt om trailer hos Landsbyudvalget. Her behandles sagen i marts 21. Aftaler med

Bustrup om driften og udlån er ikke afklaret endnu. Der er god tid, da bevillingen har en løbetid på

3 år.

b. Bustrup søgte om 5 mountainbikes og etablering af bane – her har man endnu ikke taget stilling til,

om man vil modtage donationen. 45.000 kr. bevilget

c. Natursti i området nær Bustrup - 35.000 kr. bevilget. Bustrup har ikke taget stilling til, om man vil

modtage donationen.

Afslutning

a. Tak til moderforeningerne, som var parate til at være med i foredragene – varme, kaffe, afspritning,

klargøring af lokaler og efterfølgende rengøring.

b. Tak til medlemmerne i styregruppen. I er en dejlig gruppe at samarbejde med. Parate til at tage fat.

Lovede sager bliver klaret.

c. Håber 2021 bliver et år, hvor pandemien bliver bremset , aktiviteterne igen kan gennemføres med

møder, foredrag, vandreture mm.


