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Referat
af møde i Samarbejdsudvalget for Virksund lørdag den 24. januar 2010 hos Sejlklubben.
Tilstede var: Georg Jensen, Grundejerforeningen (GF), Thomas Pedersen, Sejlklubben (SK), Ole
Boel Pedersen, Lystbådehavnen (LH), Sigvald Fihl, Fritidsfiskerforeningen (FF) og Flemming
Graversen, Borgerforeningen (BF)
Formålet med dette årlige møde er at få orienteret om – og koordineret de enkelte foreningers
kommende aktiviteter i det kommende år.
Sejlklubben
Der afholdes Åben Havn søndag den 22. august. SK opfordrer alle foreninger til at deltage.
Der afholdes følgende åbne arrangementer i SK: lysbilledforedrag 23. Februar og Tai Chi kursus, 12. april,
Isætning af både foregår i weekenderne 10-11. og 16-18. april.
Ungdomsafdelingen er kommet rigtig godt i gang med 12 medlemmer i alderen 8 til 15 år.
Medlemmerne kommer fra hele oplandet.
SK har modtaget Torm prisen som årets sejlklub.
Lystbådehavnen
Projektet med udvidelsen af havnen er færdigt. Dog mangler der flisebelægning og en trætrappe
mellem de nye broer. Det opgrav der måtte blive går til BF’s stormflodssikring.
LH er repræsenteret i Projekt Limfjord hvor arbejdet foregår i tre grupper. Projektet støttes af
Region Midtjylland og Region Nordjylland. En evaluering af projektet foreligger i maj 2011.
Formålet er at gøre området endnu mere turistvenligt. Det kan bl.a. være med tiltag som
Limfjordspas, infospot, oversigt over slæbesteder, kort over gang- og cykelstier,…
Der var enighed om, at det er en god idé med en koordineret indsats.
Materielgården er nu ført på som tillæg til LH’s lejekontrakt med Kommunen.
Borgerforeningen
Der blev redegjort for sidste års kræmmermarked. Det har generelt været en succes med meget
tilfredse kræmmere. Dog har der været problemer med bl.a. parkering og trafikstyring. BF har haft
en grundig evaluering af markedet og ønsker at inddrage de øvrige foreninger mere og tidligere.
Dette års marked afholdes i uge 29
Stormflodssikringen af foreningshus og fiskerhuse er stadig i godkendelsesfasen.
Problemer med manglende bredbånd søges løst med Energi Midt. Der har været et
informationsmøde. Dog er løsningen ikke tilfredsstillende for grundejerforeningerne. BF vil arbejde
videre med en løsning.
Der blev refereret fra en henvendelse fra Sundstrup Borgerforening som ønsker at forbedre
mulighederne for gående og cyklister i området. BF er inviteret til et møde om dette. Der var
enighed om, at idéen er god og vil kunne styrke turismen i området.
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Fritidsfiskerforeningen
DONG’s planer om at udvide spulekapaciteten er sat på pause. Udvidelsen af rørarbejdet og
pumpetilladelsen er stadig underlagt et fogedforbud. Der ventes på resultatet af miljørapport og
VVM redegørelser. FF har fået aktindsigt heri.
FF vil gerne, at saltbrinen enten renses for giftstoffer eller sendes til udvinding af vejsalt.
Sagen med DONG er forelagt i EU
Der efterspørges i øvrigt mere opbakning fra os andre med læserbreve o.l.
FF har fået byggetilladelse til opførelse af et foreningshus (24 m2) samt fire mindre fiskerhuse fra
Marienlyst på delområde 5II
Der er desuden lavet en brugsaftale med Kommunen.
Man regner med at byggeriet vil koste under 400.000 og at der kan hentes tilskud fra bl.a. LAK
FF ønsker at afholde åbent hus – en fiskerdag med smagsprøver. Denne kunne eventuelt afvikles i
forbindelse med førnævnte Åben Havn.
Grundejerforeningen
Man har fået tilladelse til at flytte jollebroen 10 meter længere ud af odden.
Fælles
Der har været forespørgsel på koordinering af snerydning. Der var enighed om, at hver forening
sørger for sit eget område.
Der var enighed om, at Sundstrup Borgerforening skal inviteres med i Samarbejdsudvalget.
Vi afholder Skt. Hans som vi plejer. Taleren behøver ikke være en politiker.

Næste møde finder sted søndag den 23. januar 2011 kl. 10-12 hos Borgerforeningen.
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