Medlemmerne af Øudvalget

Den 22. juni 2011

Referat fra møde i Øudvalget tirsdag den 21. juni 2011 i Skive.
Til stede: Holger Lundgaard, Elke Mølgaard og Dorte Christensen.
Under punkt 1 deltog Poul Erik Christensen, Jan Tapdrup, Bo Schultz og John
Bertelsen fra Museum Salling.
Fraværende: Jens Peter Hedevang og Hans Jeppesen.
1. Møde med repræsentanter for Skive Museum.
Skive Museum har bedt om et møde med Øudvalget for at diskutere Fur
Museums bygningsmæssige fremtid.
Ad 1: Museum Salling gav en orientering om mulige planer for museerne
på Fur. Herudover var der en drøftelse om parkeringsproblemer ved
museerne, det blev oplyst, at der arbejdes videre med at få en mere
tilfredsstillende løsning.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. december 2010.
Der vedlægges kopi af referat.
Ad 2: Referatet blev godkendt.
3. Henvendelse vedrørende ændring af landejendom til helårsbolig.
Der vil blive givet nærmere orientering i mødet.
Ad 3: Drøftedes.
4. Oprydning af skilteskov på Branden.
Ad 4: Der sendes en opfordring til teknisk forvaltning om at få gjort
noget herved.
5. Henvendelse fra Ulsted Grundejerforening om støvgener på
Ulstedvej.
Formanden for Uldsted grundejerforening har skrevet følgende til
formanden for Øudvalget: ”Bestyrelsen for Ulsted Grundejerforening

igennem mange år diskuteret problemstillingen med støvgener på
Ulstedvej på Fur.
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Støvproblemet optræder generelt ved kombinationen af tør vej, vind samt
motortrafik, og det er desværre en kombination der optræder med større
og større hyppighed, idet trafikken på Ulstedvej er kraftigt stigende - med
såvel privatbiler som udflugtsbusser.
Støvet der hvirvles op er selvfølgelig til gene for sommerhusejere langs
vejen, men ikke mindst også for alle dem, der bevæger sig til fods eller
på cykel på vejen, hvilket også udgør en stigende andel.
Så vi har her desværre her et problem som ikke blot generer
sommerhusejerne i området, men som også udgør et problem for de
turister, som det er så vigtigt for Fur at tiltrække og fastholde.
Ulsted Grundejerforening vil derfor anmode om, at der udbringes midler
der binder støvet og dermed reducerer/fjerner støvproblemet på
Ulstedvej.”
Ad 4: Drøftedes. Der opfordres til, at der blive kørt noget på vejene, så
støvgenerne mindskes, Da Ulstedvej er en kommunal vej, sendes der en
opfordring til teknisk forvaltning herom.
5.Skive Kommune har fået 1,1 mio kr til fremme af cykelturisme på Fur.
Ad 5: Formanden gav en orientering om, hvad det er planlagt at de
bevilgede midler skal anvendes til. Det undersøges, hvad den videre
proces vil være.
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