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Til stede Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne 
Thorkild Jensen, Grundejerforeningen Sandkrogen 
Birgitte Kragh, Virksund Borgerforening 
Martin Lindgaard, Virksund Lystbådehavn 
Alice Nørgaard, Kajakklubben i Virksund 
 

Afbud Erling Østergaard, Virksund Sejlklub 
 

 
 
 

Pkt. Dagsorden/Referat Ansvar 

1  Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referat fra 2015 blev godkendt. 
 

 

2 Orientering fra Grundejerforeningen Sandkrogen  

 Der afholdes generalforsamling d. 18/6 i Fælleshuset. 
Nyt renovationssystem undervejs fra Skive kommune.  
Ny bådebro etableres med tilskud fra Skive kommune. 
 

 

3 Orientering fra Fritidsfiskerforeningen  

 Generalforsamling i Sparkær 24. februar kl. 19 i Medborgerhuset. 
Af og pålæsning fra plads i Virksund havn ønskedes, ligeledes gerne brug af 
klublokalet til fremtidige generalforsamlinger. 
Deltager i projekt ”Vild med vand” 
 

 

4 Orientering fra Virksund Borgerforening  

 Der afholdes generalforsamling i marts. Datoen er ikke fastlagt. 
Kræmmermarkedet er et anliggende, som kører videre på samme vilkår som 
forrige år samt med plads til forbedringer. 
Borgerforeningen holder cafe hver tirsdag eftermiddag i vinterhalvåret, 
hvor der spilles billard m.m. 
Flytbar stormflodssikring er under vejs og man har planer om 
juleudsmykning i lygtepælene samt en udvidelse af den eksisterende 
flydebro. 
 

 

5  Orientering fra Virksund Sejlklub  

 Ingen. 
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6 Orientering fra Kajakklubben i Virksund  

 Der blev givet udtryk for, at kommunikationen med havnen ønskedes 
forbedret. 
”Vild med vand” og ”Åben havn” finder sted d. 29. maj, hvor kajakklubben 
deltager. 
 

 

7 Orientering fra Virksund Lystbådehavn  

 Der blev givet svar til kajakklubben om, hvordan kommunikationen var 
tilrettelagt og hvad man forventede af kajakklubben. 
Man ønskede mulighed for en bedre skiltning til havnen og havde anmodet 
Skive Kommune herom. 
Det var lykkedes at få Skive Kommune til at erkende at de havde 
vedligeholdelsespligten af Sandkrogen fra Sundvej og hen til klubhuset da 
der er offentlige toiletter. 
Rottebekæmpelsen er gennemført, og der er opstillet faste kasser til giften. 
Havnen betaler og det har virket. 
Sveller og skinner på nordsiden af mastehuset fjernes. 
Indkomne ønsker fra fritidsfiskerne behandles og formodes imødekommet. 
Generalforsamling 12. marts kl. 13 
 

 

8 Andre emner  

 Sct. Hans bål. Arbejdsfordelingen kører videre som tidligere. 
Kræmmermarkedet fortsætter på vilkår som i 2015. 
 

 

9 Eventuelt  

 Intet. 
 

 

 
 
Næste møde afholdes mandag d. 23. januar 2017 kl. 19 i Fælleshuset, Sandkrogen 8. 
Virksund Borgerforening indkalder. 
 
Referent: Birgitte Kragh 


