Referat fra det årlige samarbejdsudvalgsmøde mellem foreningerne i Virksund.
Mødet afholdt d.

23. januar 2019

Til stede

Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne.
Mogens Ditlev, Virksund Grundejerforeningen (Sandkrogen)
Flemming Graversen, Virksund Borgerforening.
Niels-Ove Jespersen, Virksund Borgerforening.
Gerda Pedersen, Virksund Lystbådehavn.
Jens Kofoed, Virksund Sejlklub

Afbud

Alice Nørgaard, Virksund Havkajakklub.

Pkt.
1

Dagsorden/Referat
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 2018 blev godkendt.

2

Orientering fra Virksund Grundejerforening
VG arbejder fortsat på at få etableret en hjemmeside og vil invitere andre
foreninger til at være med eller få link fra hjemmesiden.
VG arbejder på at få etableret hastighedsbegrænsning på Sandkrogen og
Stophøjvej på 30 km/t.
VG foreslog, at de tre øvrige grundejerforeninger inviteres med til mødet til
næste år. Det var der enighed om at gøre. Mogens forsøger at finde ud af
kontaktpersoner i de tre foreninger.

3

Orientering fra Fritidsfiskerforeningen
Der er problemer med de 4 sorte fiskerhuse ved højvande.
VF forventer, at arealet bag fiskerhusene retableres efter byggeri.

4

Orientering fra Virksund Borgerforening
VB arbejder på stormflodssikring af fælleshus, har fået tilbudt sandsække og
arbejder lige nu på at finde et sted til opbevaring af sandsække.
VB etablerer flydebroer (Y-bomme) vinkelret på jollebro i løbet af foråret.
VB og VH taler sammen om eventuel etablering af strømskærme i et område af
havnen.
Der vil være Kræmmermarked igen i år torsdag-søndag i uge 29.

Ansvar

5

Orientering fra Virksund Sejlklub
VS har fået etableret hjemmeside, hvor alle klubbens aktiviteter kan ses.
VS påtænker at starte kursus i ”seniorsejlads”.
Skive Havn har 150 årsjubilæum den 4. maj i år. I den forbindelse laves der en
række aktiviteter 3-5. maj i de 6 havne i Skive Kommune. Mobil udstilling, som
bruges i forbindelse med jubilæet, tænkes placeret i Virksund, når der er
kræmmermarked.
VS vil gerne komme til de forskellige foreninger i området og fortælle om hvad
der foregår i VS.

6

Orientering fra Kajakklubben i Virksund

7

Orientering fra Virksund Lystbådehavn
VH arrangerer ”Vild med vand” den 25. maj. VH og VS deltager. Andre foreninger
er meget velkomne til også at deltage.
VH afholder debatdag den 27. januar kl. 13. Alle er meget velkomne.
VH skal bygge nyt materielhus til kajakker, traktor, små sejlbåde og øvrigt
materiel. Der bliver også sauna med omklædning til vinterbadere. Herudover
etableres 2 shelters ved bro 4.

8

Andre/fælles emner
Skt. Hans
Borgerforeningen sørger for sange, akkompagnement og båltaler.
Fritidsfiskerne laver heks.
Grundejerforeningen sørger for bålet.
Bålet tændes 20.30

9

Eventuelt
Der var bred enighed om at sende mails rundt til øvrige foreninger, når der
foregår arrangementer i Virksund af almen interesse. Mails kan så videresendes
til de enkelte foreningers medlemmer.
Affaldsselskabet anmodes om ofte at tømme skraldespande i sildesæsonen.
Gerne ekstra skraldespande i uge 29.

Næste møde afholdes mandag d. 22. januar 2020 kl. 19 hos Virksund Lystbådehavn.
Referent: Mogens Ditlev

