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Til stede Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerforeningen. 
Lindy Gandrup, Grundejerforeningen Sandkrogen. 
Birgitte Kragh, Virksund Borgerforening. 
Ole Boel, Virksund Lystbådehavn. 
Jørgen Christiansen, Virksund Sejlklub. 
 

Afbud  

 
 
 

Pkt. Dagsorden/Referat Ansvar 

1  Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 Referatet blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger.  

2 Orientering fra Grundejerforeningen Sandkrogen.  

 Foreningen afholder generalforsamling lørdag den 21/6. 2014 i Fælleshuset, 
med efterfølgende festarrangement. 

 

3 Orientering fra Fritidsfiskerforeningen.  

 I 2013 indviedes foreningens fælleshus samtidig med fejringen af 
Foreningens 35 års jubilæum. 
I 2014 er der ikke planlagt større aktiviteter. 
Der ønskes bedre fortøjningsmuligheder i havnen for Foreningens 
medlemmer. Ole undersøger om dette er muligt. 
Man arbejder med at sammenlægge Virksund, Fur og Salling 
Fritidsfiskerforeninger. 

 

4 Orientering fra Virksund Borgerforening.  

 Der afholdes kræmmermarked i uge 29. Som det ser ud nu er 
stadepladserne ved at være fuldt booket. Det lover godt for et godt 
kræmmermarked. 
Der afholdes Generalforsamling den 12. marts. 

 

5  Orientering fra Virksund Sejlklub.  

 Sejlklubben har haft en aktivitetsmæssig stabil sæson. Dog mærkes det på 
medlemstallet, at man sparer, hvor det er muligt, hvilket har kunnet ses på 
de seneste par års vigende medlemstal. Dette ser dog nu ud til at være 
stabiliseret. 
Der har været afholdt Åben Havn, et fint arrangement, som dog ikke 
afholdes i 2014. Der satses på, at Åben Havn afholdes hvert andet år. 
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6 Orientering fra Virksund Lystbådehavn.  

 Som det ser ud nu, bliver der i 2014 ingen besøg af Skive kommunes 
kulturbåd. Havnens Generalforsamling afholdes den 8/3. 
Den planlagte udvidelse af masteskuret drøftedes kort. Borgerforeningens 
indsigelse skyldes, at udvidelsen vil tage udsigten fra Fælleshuset ud mod 
havneområdet. Herudover mener de, at de bebyggelsesmæssige 
begrænsninger for enkeltbygninger bliver overtrådt. Det blev nævnt, at den 
primære årsag til udvidelsen er kajakklubbens succes med nu ca. 50 aktive 
roere, samt at både ungdomsafdelingen og Havkajakklubben eftersøger 
toilet, bad og omklædningsrum. Både Havn og Borgerforening afventer nu 
Skive Kommunes behandling af ansøgningen. 

 

7 Skt. Hans.  

 Bålet afvikles som vanligt med Grundejerforeningen som ansvarlig for bål og 
heks. 
Ole har ”hyret” Svend Primdal, forstander på Skals Efterskole, til at holde 
båltalen. 
Af hensyn til børnefamilierne rykkes båltalen frem til klokken 20.30, så bålet 
ikke tændes for sent. 

 

8. Kajakklubben.  

 Det blev enstemmigt vedtaget at kajakklubben, som en betydende aktør på 
havnen inviteres med til næste møde. 

 

9. Eventuelt.  

 Det opfordres til at fiskerhusejerne holder ”åbent hus” i forbindelse med 
kræmmermarkedet. 

 

 
 
Næste møde bliver den 19/1. 2015. Virksund Sejlklub varetager indkaldelsen til dette møde. 
 
Referatet godkendt. 


