
 

  

Referat nr. 38 af styregruppemøde 13. jan. 2021 kl. 18.30 

Mødested virtuel (Lem sidste fremmødested) 

1. Godkendelse af referat 18. nov. 2020 virtuel Godkendt 

 

 
2. Bordet rundt alt foreningsliv ligger temmeligt dødt pga covid 19, men---- 

Forsamlingshus Udvalgsmøde over teams, Lem stillede forslag om - aktivitetstilskud sænkes mod at 
forsamlingshus tilskud forhøjes  

a. Lem - lidt opdatering på julebelysning,  
b. Håsum - dispensationsansøgning indsendt 16 nov. og nu godkendt. 

skal nu til virkelig til at søge fonde, har kontakt med lokal og anlægs fonden.  
c. Ramsing - haft juleudsmykning i byen til 1/1, konkurrence find kravlenisser. 

 -måske udendørs fastelavn. debat fjernvarme, bodel lukket. 

 

 
d. Vejby ---- 

e. Bustrup - Friluftsrådet om 40000,- til mountainbike stier i samarbejde med klyngen, og 
natursti til fugletårn. 

  

 

 
3. Styregruppens konstituering – farligt forslag, når det er tovholderens forslag:  
a. Fortsætter uforandret til generalforsamling i marts. vedtaget. 
b. Borgerforeningerne anmodes om at udpege repræsentanter til styregruppen inden 
generalforsamling. styregruppemedlemmer orientere egen forening herom. 

 

 
4. Planlægning af events – emner – datoer: alle udskydes indtil der åbnes op for større 
forsamlinger 
a. Jens: Orientering om live streamede foredrag indtil videre kører det som annonceret, bestilt 
200 stk. “postkort.” Plancher genbrug plus et par stykker, 30 stk. ølsagning. 
b. Emner: Bjarke, Jeppe Hansen, Jens Østergaard, Naturpark Med kommunen, Vejby sølvskat – 
kommer i Lem Borgerforening, Brian Nielsen, meteorolog, Katrine Thorgård Rasmussen 
c. Foreningsmøde og borgermøde - begge er ide- og visionsmøder 

 

 



5. Avertering/PR af streamede foredrag Få avisen til at reklamere for alle live foredrag i 
området. Jens/ Aage 

 

 
6. Kalenderen??? Dato og sted for generalforsamling marts 2021 – 2020 Ramsing.   
a. Dato for klyngens generalforsamling fastsættes straks. Vejby 17 marts kl. 19.00 

indkaldelse til generalforsamling slut feb. Aage  

 

 
7. Havkajakker i naturpark Sønder Lem Vig  
a. Anders: Svar på ansøgninger bl.a. havkajakker 
b. Aftale med Bustrup vedr. brug af havkajakker Papir på lejere, depositum, til brug i området, 
undervisning,  

 

 
8. Ansøgning til Landsbyudvalget Skive Kommune om økonomisk støtte til restfinansiering af 
havkajakker og til indkøb af trailer med stativ til 5 kajakker. Restfinansiering: 
a. 5 kajakker a 8500 kr. med pagajer og veste 42.500,00 kr. 
b. Udformning af foldere og trykning    6.000,00 kr. 
c. Trailer incl. stativ til 5 kajakker, nummerplade,  
indregistrering, lygtebom, bånd – anslået  16.346,40 kr. 
d. I alt    64.846,40 kr. 
e. Bevilget Friluftsrådet   40.000,00 kr 
f. Manglende finansiering   24.846,40 kr. 
g. Har ansøgt landsbyudvalget d. 4. marts 2021 for 24.846,40 kr. Orienteret. 

  
9. Nyt fra Naturparkgruppen Orienteret. 
a. Gruppen har forhørt/forhører sig til naturparkens naboer i Holstebro Kommune på 
strækningen fra Holstebro/Skivevej mod Sønder Lem Vig. De adspurgte har alle reageret positiv. 
b. Kommunikation i forhold til omverdenen. Parken drøftet med Anne Narvbjerg og Jens Peter 
Hedevang og artikel i Månedsmagasinet. 
c. Konkrete projekter: 8 – 9 ture er foreslået – turledere påsat. 
d. Katalog over aktiviteter og interessenter udarbejdet. Disse forsøges inddraget i arbejdet 
e. Etablering af vildtstriber i egnede arealer (tilskudsregler gennemgået) 
f. Kommunens skriftlige redegørelse ril naturparkrådet 4.nov. (mødet blev udsat) blev 
gennemgået 
g. Næste planlagte møde 11. feb. 2021 Lem Kulturhus 

 

 
10. Næste møde 17 feb kl.18.30, evt. punkt oprydning i klyngen, også bygninger 

 

 
11. Evt. faciliteter i “ Pilot Natur-Park-Flyndersø-Sønderlemvig.” Mountainbike, kano, ridestier, 
vandreture, cykelture, fitness, skydebane 

 

 

 

 


