
Referat af Styregruppemøde nr. 39

17. feb. 2021 kl. 18.30 virtuel

1. Godkendelse af referat Godkendt

2. Bordet rundt

a. Vejby Intet nyt grundet  Covid 19

b. Ramsing Intet nyt grundet Covid 19

c. Håsum Håsum Hus i kontakt med fond

d. Bustrup

e. Lem Udsat Generalforsamling udsat.

3. Streamede foredrag: Orientering/problemer – PR fælles med andre arrangører – Aage kontakter.

Afventer (Covid 19), Evt delt artikel med andre foreninger i Folkeblad

4. Forberedelse af generalforsamling 17. marts 2021 kl. 19.00 Vejby Drøftet

a. Kontakt til moderforeninger vedr. udpegning af repræsentanter til styregruppen sendt 14. jan

2021 til formændene og tidspunkt og sted for generalforsamling. Samtidig gøre opmærksom på,

at udsættelse pga. corona kan ske.

b. Drøftelse af forslag om områdefornyelse for hele landsbyklyngen under et frem for hver enkel

landsby. Forslaget medsendes til de enkelte landsbyer, så man der har mulighed for at drøfte

forslaget inden generalforsamlingen.

Kommuneplan 2020-2032 fortæller:

”Pulje til byfornyelse dækker istandsættelse, nedrivning, opkøb, genhusning og kondemnering.

Der er færre penge til flere opgaver.

Prioritering: Skives strategi for landdistriktsudvikling og udvælgelse af landsbyer kombination

med evt. potentiale for til områdefornyelse beror på det enkelte lokalsamfunds engagement og

vilje til udvikling for bosætning, erhverv og turisme.

Den kommunale indsats fremover for strategisk udvikling af landsbyer og landområder vil i høj

grad bero på lokale udviklingsplaner (LUP), som område fornyelse kan være en del af.

Valgt af byrfådet er: Fur og området Thise/sdr.Thise/Sundsøre. Nordfjends kommer

efterfølgende”

c. Beretning drøftes på grundlag af oplæg ved tovholder.

1. Projekter med bevilget tilskud



2. Orientering om Naturparkgruppen og arbejdet vedr. etablering Naturpark Flyndersø-Sønder

Lem Vig

3. Arrangementer:

● Streamede foredrag og ideer til kommende foredrag (emner drøfter tidligere)

● Vandreture omkring Naturparken

● PR vedr. Naturparken

d. Drøftelse/forslag af/til nye udviklingsemner.

5. Aftale med Bustrup vedr. brug, udlån og leje af kajakker – og placering. Forsikringsproblematik og

andet undersøges fx ved Gyldendal Kajakklub.

På grund af nedlukninger er der ikke afholdt møder vedr. aftale med Bustrup, som også arbejder

med spørgsmålet og også med de 2 godkendte projekter angående mountainbikes og natursti.

Drøftet

6. Landsbyklyngen Sydvest Salling arbejder for at skabe gode fritidsmuligheder i klyngeområdet ved at

samarbejde med eksisterede og skabe nye til gavn for beboere og gerne en øget tilflytning. Her

kommer en opsamling:

a. Eksisterende: Lem Rideklub, Brodal Jagtforening, Bustrup Fitness

b. Nye tiltag: Klynge-kajakker, Mountainbikes Bustrups, stinet til vandreture og rideture, shelters,

ny natursti

c. Idrætsforeninger og andre foreninger i Ramsing og Lem tilbyder: Badminton, gymnastik og

motion for alle aldre, bridge, skak, cykling, fodbold +60, bob, petanque mm

Området omkring Bustrup – og gerne Håsumhus - udvikler sig til at blive et centralt område for

friluftsliv og andre idrætsgrene som:

Fitness, Lem Rideklub, Brodal Jagtforening, Klynge kajakker, stinet til vandre- og rideture, fugletårn.

Dertil kommer måske mountainbikes

Ligger også stille, Friluftsrådet positivt (Lokalt aktivitet)

7. Nyt om arbejdet i Naturparkgruppen:

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)

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

b. Møder i naturparkrådet udsat flere gange. Måske har der være afholdt virtuelle møder.

c. Arealproblemer forsøges løst i samarbejde med lodsejere i Holstebro Kommune og byrådet i

Holstebro – og selvfølgeligt også Skive Kommune

d. Artikel i Månedsmagasinet februar 2021

Vores engagementer udsættes til først i august, efter sommerferie,



8. Dato for næste møde 10/ marts kl. 18.30

9. Evt. – nyhedsbrev? Månedsbrev på Hjemmesiden


