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Til stede Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne. 
Mogens Ditlev, Virksund Grundejerforeningen (Sandkrogen) 
Flemming Graversen, Virksund Borgerforening. 
Niels-Ove Jespersen, Virksund Borgerforening. 
Gerda Pedersen, Virksund Lystbådehavn. 
Leif Folke, Virksund Lystbådehavn. 
Kenneth Stjerneby Mortensen, Virksund Sejlklub. 
Alice Nørgaard, Virksund Havkajakklub. 
 

Afbud  
 

 
 
 

Pkt. Dagsorden/Referat Ansvar 

1  Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referat fra 2017 blev godkendt. 
 

 

2 Orientering fra Virksund Grundejerforening  

 Kommunen vil indføre hastighedsbegrænsning på 50 km/t med flere skilte i 
hele Virksund – også på grusvejene. 
En central affaldssortering fra NOMI 4S (molokker) bliver etableret. 
Der ønskes en fælles hjemmeside for hele Virksund. Følgende sider findes 
allerede: 
www.virksundbf.dk (Borgerforeningen) 
www.virksundlyst.dk (Lystbådehavnen) 
www.virksundhavkajakklub.dk (Kajakklubben) 
www.nordfjends.dk (fælles portal for området) 
 
Der ønskes en placering af bådstativer, så udsigten forstyrres mindst muligt. 
Havnen foreslog en placering, som kunne godtages. 
 

 

3 Orientering fra Fritidsfiskerforeningen  

 Der er stor tilfredshed med havneplads til fiskerjollerne. 
Det overvejes at hæve skurene med 10 cm. for at imødekomme stormflod. 
 

 

  

http://www.virksundbf.dk/
http://www.virksundlyst.dk/
http://www.virksundhavkajakklub.dk/
http://www.nordfjends.dk/
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4 Orientering fra Virksund Borgerforening  

 Orienterede om kræmmermarkedet tor-søn. i uge 29 Der indkaldes til 
koordineringsmøder med involverede parter, foreninger som erhverv, forud 
for markedet. 
 

 

5  Orientering fra Virksund Sejlklub  

 Ungdomssejlads har ikke været gennemført pga. manglende instruktører og 
trænere. Der overvejes et samarbejde med Viborg Sejlklub. 
Der har været et godt samarbejde med Lystbådehavnen med daglig kontakt. 
Af andre aktiviteter kan nævnes: pigesejlads hver mandag, kapsejlads hver 
onsdag, duelighedsbevis og VHF-certifikat. 
 

 

6 Orientering fra Kajakklubben i Virksund  

 Stor aktivitet om sommeren. Der trænes i KCL om vinteren. 
Containeren forsvinder først i maj. 
Åbent hus 16. juni. 
 

 

7 Orientering fra Virksund Lystbådehavn  

 Har afholdt debatdag 14. januar med stor succes og 90 deltagere. Der er et 
bredt ønske om samarbejde med alle interessenter på Havnen. 
Orienterede om www.fjordklyngen.dk 
Cafeen har fået ny bestyrer. 
 

 

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 diskuteredes mere skiltning og ekstra affaldsbeholdere på Odden i 
sildesæsonen. Lystbådehavnen holder Kommunen til ilden. 
 

 

 
 
Næste møde afholdes mandag d. 23. januar 2019 kl. 19 hos Grundejerforeningen, 
Sandkrogen 16. 
 
Referent: Flemming Graversen 

http://www.fjordklyngen.dk/

