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Til stede Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne; 
Lindy Gandrup, Grundejerforeningen Sandkrogen; 
Birgitte Kragh, Virksund Borgerforening; 
Ole Boel, Virksund Lystbådehavn; 
Alice Nørgaard, Kajakklubben i Virksund; 
Erling Østergaard, Virksund Sejlklub. 

Afbud  

 
 
 

Pkt. Dagsorden/Referat Ansvar 

1  Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referat fra 2014 blev godkendt med den korrektion, at det er 
grundejerforeningen, der står for bål, sange og ”heks”, og ikke 
borgerforeningen, som der står i referatet. 
 

 

2 Orientering fra Grundejerforeningen Sandkrogen  

 Generalforsamling er planlagt til d. 30/5 i borgerforeningens fælleshus med 
efterfølgende aftenfest.  
Et nyt renovationssystem er undervejs i sommerhusområdet. Når det er 
etableret, skal den enkelte lodsejer selv bringe affald til et centralt 
opsamlingssted, hvor kommunen sørger for afhentning.  
Grundejerforeningen har fået bevilget 39.000 kr. af Skive Kommune til en ny 
jollebro. Foreningen har et tilbud på 59.000 kr. + moms, og betaler selv 
differencen. 
 

 

3 Orientering fra Fritidsfiskerforeningen  

 Foreningen har et ønske om bedre muligheder for aflæsning af garn fra 
båden direkte op på kajen. Ole kunne ikke umiddelbart se en løsning, men 
foreningen overvejer at fremsende en ansøgning til havnens bestyrelse. 
 

 

4 Orientering fra Virksund Borgerforening  

 Der afholdes generalforsamling d. 25/3.  
Det årlige kræmmermarked afholdes (som altid) torsdag til søndag i uge 29.  
Naturstyrelsen har givet tilladelse til etablering af en trappe på dæmningen 
fra området neden for (øst for) campingpladsen. Viborg Kommune skærer 
hul i autoværnet. På længere sigt er det planen, at der etableres et 
stisystem hele vejen rundt om Hjarbæk Fjord. 
Som et nyt initiativ har der vinteren igennem været afholdt ”onsdagscafé” i 
fælleshuset, og der har været pæn tilslutning til arrangementet. 
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5  Orientering fra Virksund Sejlklub  

 Der har netop været afholdt generalforsamling – Erling Østergaard blev 
genvalgt som formand.  
Der vil i sæsonen være aktiviteter mandag (ungdomssejlads), tirsdag 
(sejlerskole) og onsdag (kapsejlads). Derudover et antal weekend-sejladser.  
Åben Havn afholdes først i 2016. 
 

 

6 Orientering fra Kajakklubben i Virksund  

 Der afholdes generalforsamling d. 12/3.  
Klubben har modtaget 2 SUP-kajakker og har nu i alt 4.  
Der afholdes Åben Hus i kajakklubben den sidste weekend i juni. 
 

 

7 Orientering fra Virksund Lystbådehavn  

 Der er glædeligvis opnået enighed mellem alle lokale foreninger om et 
projekt for ombygning af maste-skuret, men kommunens tilladelse trækker 
ud, så byggeriet er endnu ikke i gang. Muligvis sendes også dette projekt i 
høring, hvilket yderligere vil forsinke byggeriet.    
Der afholdes generalforsamling d. 14/3. 
 

 

8 Andre emner  

 Der afholdes Sct. Hans bål tirsdag d. 23. juni. Grundejerforeningen er 
praktisk arrangør og sørger for bål, ”heks” og sange. Havnen sørger for 
lydsystem. Birgitte spørger Preben Møller, om han vil holde Sct. Hans talen. 
Birgitte er på borgerforeningens vegne ansvarlig for det traditionsrige 
kræmmermarked, der afholdes som nævnt ovenfor under pkt. 4. Lindy står 
for kontakten til kræmmerne. På grund af uenighed om økonomien er der 
for øjeblikket ikke mulighed for standpladser på havnens område, men 
Lindy og Birgitte opfordrer i det gode samarbejdes ånd stærkt havnens 
bestyrelse til at genoverveje situationen, og de overvejer at kontakte den 
nyvalgte bestyrelse herom efter havnens generalforsamling d. 14/3. 
 

 

9 Eventuelt  

   

 
 
Næste møde afholdes mandag d. 18. januar 2016. Fritidsfiskerne indkalder til mødet. 
 
Referent: Erling Østergaard 


