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flemming.graversen@gmail.com

Referat
af møde i Samarbejdsudvalget for Virksund tirsdag den 24. januar 2011 hos Virksund og Omegns
Fritidsfiskerforening.
Tilstede var: Lindy Gandrup, Grundejerforeningen (GF), Leif Folke Pedersen, Sejlklubben (SK),
Ole Boel Pedersen, Lystbådehavnen (LH), Sigvald Fihl, Fritidsfiskerforeningen (FF) og Flemming
Graversen, Virksund Borgerforening (VB)
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 12. august. Steen Hørup er tovholder. VB sørger for flagallé.
SK vil gerne deltage i Kræmmermarkedet igen i år.
Lystbådehavnen
Betonmuren rundt om klubhuset er stor set færdig.
Ole takkede for opmærksomheden til jubilæet.
Kajakklubben har nu 36 medlemmer.
Projekt Limfjord er færdig med arbejdet. Det indeholder hovedsageligt infotavler på havne og andre
turiststeder.
Toiletbygningen på Nørreodden er lukket.
Virksund Kursuscenter vil etablere shelters og vandrestier ved Hjarbæk Fjord.
Virksund Borgerforening
VB vil ikke længere stå som arrangør af Kræmmermarkedet. Beslutningen er taget, fordi der ikke er
folk nok til at løfte opgaven. Man har spurgt andre lokale foreninger, men ingen har endnu sagt ja.
Der afholdes et borgermøde om Kræmmermarkedets fremtid i februar. De øvrige foreninger
udtrykte støtte.
VB har ikke opgivet stormflodssikring af Fælleshuset. Der arbejdes på en økonomisk rimelig
løsning som Kystdirektoratet kan godkende.
Der er arbejdes på etablering af en bom med kortlæser ved slæbestedet. Anlægget skal finansieres af
den særlige pulje til Projekt Færgestedet.
Fritidsfiskerforeningen
FF spurgte LH om de vil have Blå Flag. Det vil man overveje.
Man anbefalede opbakning til en udvidelse af Skipperkroen på vegne af samme.
Ålen er delvis fredet, men der påtænkes en total fredning. Dette skønnes at give en medlemsflugt på
50.
Turistforeningen har spurgt FF om der kunne laves overnatning i de nye fiskerskure. Dette kan ikke
lade sig gøre.
Der har været henvendelse fra enkelte sommerhusejere om deres både kunne ligge på BF’s
græsareal.
Der arbejdes på etablering af jollebro og slæbested mellem GF’s jollebro og LH’s jordvold.
Der kommer et oplæg til administrationsgrundlag fra Kommunen på delområde 5-II
Der orienteredes om Dansk Fritidsforenings protest mod planer om dumpning af opgrav fra Skive
havn.
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En del foreninger og private, til sammen fjordvenner.dk, har gjort indsigelser mod energinet.dk’s
udledning af saltbrine i Lovns Bredning. Foreningen tæller også en del eksperter. Sagen ligger hos
Miljøklagenævnet og der må derfor ikke udledes saltbrine så længe. Energinet.dk har suget vand til
anlægget og fyldt én kaverne halvt. Ved indsugningen er en hel del fisk blevet skadet i filtrene.
Fiskerskurene er næsten færdige. Bygning af fælleshus skal starte i det tidlige forår.
Grundejerforeningen
GF har haft en del problemer med en borger. Det er bl.a. sager om hegn og skel, adgang til offentlig
strand,…
GF udtrykker stadig utilfredshed med manglende vedligeholdelse af Sandkrogen. Kommunen har
erkendt at de har ansvaret for vedligeholdelse fra Campingpladsen til Lystbådehavnen.
Skive Kommune skal kontaktes angående sugning af kloakker i Virksund, da der er problemer med
vandafledning.
GF har ansvaret for vedligeholdelse af petanque banen.
Fælles
Skt. Hans aften. Flemming vil kontakte Hans Korsgaard med henblik på båltale.
Næste møde finder sted mandag den 21. januar 2013 kl. 19-22 hos Virksund Grundejerforening.
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