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Tilstede var: 
Lindy Gandrup, Grundejerforeningen (GF), 
Leif Folke Pedersen, Sejlklubben (SK), 
Ole Boel Pedersen, Lystbådehavnen (LH), 
Sigvald Fihl, Fritidsfiskerforeningen (FF), 
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 lørdag den 21. august. 
SK var meget tilfreds med deltagelsen i kræmmermarkedet. Her stod SK for parkering 
sammen med spejderne. 
SK har 25 års jubilæum i år. Dette slås sammen med LH’s 
 
Lystbådehavnen 
LH’s stormflodssikring skal gøres færdigt. Der mangler stadig at blive støbt en del af 
betonmuren rundt om klubhuset. 
Projektet med udvidelsen af havnen er færdigt. Isen har dog været hård ved pælene. 
LH har 40 års jubilæum i år. Dette holdes, sammen med SK’s lørdag den 7. maj. Dette er også 
dagen for standerhejsning. I denne forbindelse udarbejdes der et skrift om LH og SK. Alle er 
velkomne til arrangementet. VB sørger for flagallé på dagen. 
En kajakklub er under opstart i Virksund. 
Projekt Limfjord arbejder nu med konkrete planer for udvikling af turistpotentialet i 
området. LH har en idé med oprettelse af shelters – måske på Nørreodden. 
 
Virksund Borgerforening 
Kræmmermarkedet blev en succes. Dette mener stort set alle kræmmere, som har genbestilt 
deres plads til markedet igen i år. Kræmmermarkedet holdes fremover altid i uge 29. 
Handicapparkering kunne være ved LH’s plads for vinteropbevaring af både. 
Ansøgning om etablering af stormflodssikring af delområde 5-III er blevet afvist af 
Kystdirektoratet. Sagen har været et år under vejs og gennem flere hænder. VB har gjort 
indsigelser mod afgørelsen og sagsforløbet. 
Energi Midt’s Fiberbredbånd er kommet til Virksund. Dog har sommerhusejerne ikke fået 
muligheden, hvilket vi er meget skuffede over. 
VB arbejder for en ophævelse af byggeklausulen i Lokalplanen. Det er den bestemmelse der 
siger hvordan nybyggerier og større ombygninger skal se ud. 
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Fritidsfiskerforeningen 
FF vandt sagen om etablering af 9 nye gastanke (kaverner) ved Energinet.dk’s gaslager i Lille 
Thorup. FF har således overbevist Energiministeriet om, at disse kaverner ikke må udskylles. 
Der kræves samtidig, at saltopløsningen (brinen) fra udskylning af de 7 eksisterende 
kaverner skal afdampes og saltet anvendes til vejsalt. 
Byggeriet af fiskerhusene på delområde 5-II er endnu ikke påbegyndt. Man regner med at 
det er færdigt ca. 1. april. 
FF spurgte til interessen for at få bygget nye bade/toilet faciliteter ved LH. Alle mente det var 
en god idé. 
I forbindelse med kræmmermarkedet vil FF holde en fiskedag hvor man vil sælge fisk og 
servere fiskeretter. 
 
Grundejerforeningen 
GF har, over for Skive Kommune, udtrykt utilfredshed med manglende vedligeholdelse af 
Sandkrogen. Kommunen ville i første omgang give ansvaret videre til grundejerne, men det 
er jo Kommunen selv. Kommunen har nu indvilget i vedligeholdelse i vinteren 2010-11og 
derefter tage nyt standpunkt. 
 
Fælles 
Skt. Hans aften. Sigvald kontakter præsten i Taarup-Kvols med henblik på båltale. 
 
Næste møde finder sted mandag den 23. januar 2012 kl. 19-22 hos Fritidsfiskerforeningen. 


