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 Godkendelse af referat fra sidste gang 
  
            
 

godkendt 

1. Velkomst og aftenens program 
 

Niels Bjørn byder velkommen  
Der er 21 engagerede fremmødte ud over 
bestyrelsen  et dejligt stort fremmøde, som 
giver håb for udviklingen af vores by 
 
Jens Chr. Hedegaard fortæller, at der er ca 5.5 
mill kr. til deling mellem de nærliggende sogne 
i forbindelse med solcelleparken – flere 
oplysninger omkring dette senere 

2. Brainstorm vedr. nye ideer for  
 

Der laves brainstorming vedr. Ideer 
 
Jeg har som ordstyrer og sekretær valgt at 
inddele ideer ud fra følgende grupper 

Hvad vil fremme vores glæde ved at bo i Bur 
 

Spor i landskabet dvs. 
• Etablere vandre stier, som fører os fra 

by til land til by 
• Travestier i kommuneplantagen 
• Vandresti ved storåen 

Indkøbsmulighed: 
• Forbrugsforening – hvor der bliver 

leveret varer fra lokal købmand 1-2 
dage om ugen – her kan der evt også 
købes is 

Sikkerhed, sundhed og relationer 
• Cykelsti til Holstebro 
• Bredbånd 
• Fodgængerfelt ved krydset 
• Hastighedssænkende foranstaltningen 

på Burvej evt. Lyskryds 
• Hastighedssænkeden foranstaltninger 

på bygaden evt bump 
• Hajtænder ved indkørsel til Pøtparken 
• Mini golf bane evt ved 

klubhuset/pøtparken 
• Skovlegeplads 
• Mointainbikebane på græsset i 

skoleskoven 
• Motionsredskaber evt i forbindelse 

med legeplads eller langs spor i 
landskabet (naturtræning) 
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• Forbedring af stien rundt om søen så 
barnevogne, klapvogne også kan gå 
ruten 

• Aktiviteter for børn – evt 
fodbold/kæphestebane ved 
skoleskoven 

• Hundeskov – evt i kommuneplantagen 
– evt tilplante noget af plænen i 
skoleskoven, som kan gøres til 
hundeskov 

• Hundeskov på Møborgåvej 
• Renovering af fortorve og belægning 
• Ny kloakering 
• Evt en event pr mdr ved klubhuset 
• Højttaler til brug ved sct. Hans fest 

Hvordan gøres Bur smukkere 
 

• Rengjorte fortove, dels på og på 
vejsiden. 

• Plejede forhaver 
• Et godt samarbejde med udlejere i Bur 

med henblik på hvem der står for 
fortove og haver 

• Evt mulighed for at betale for at få 
fortov og vej holdt, ligesom vi gør ved 
snerydning 

• Byporte ved alle indfaldsveje Evt 
fuglebur med klematis og 
blomsterkummer 

• Beplantning af Bygaden 
• Forskønnelse af gammel 

købmandsbutik og kartoffelhallen – de 
misklæder virkelig Bur 

• Legepladsen i Pøtparken renoveres 
• Renovering af fortove og belægning 
• Ny kloakering 
• Samtale bænke og Borde placeret flere 

steder i byen 
• Mere juleudsmykning 
• Flagalle og juleudsmykning på Burvej 

og skolevej. 
• Der ryddes op i skoleskoven; træer og 

skovbunden 
• Landsbyhaven ved klubhuset med 

frugttræer, sansehave, blomster, 
blomstrende træer, farverige træer – 
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der laves en stier rundt i landsbyhaven 
til en gåtur – der stilles bord og bænke i 
haven 

• Udstilling om Bur sø i frysehuset 
• Toilet i Frysehuset 
• Fortov til Pøtparken – giver 

sammenhæng af byen 
• Købe vognmandens grund 
• Udsmykke stationspladsen 
• Åbadeplads 

Flere gæster udefra og branding af Bur 
 

• Shelterplads ved storåen 
• Shelterplads ved søen 
• Toilet ved søen 
• Cykelsti til Holstebro 
• Trækfærge ved åen 
• Kanoudlejning 
• Markedsføring af Bur 
• Turistinformation ved klubhuset 
• Autocamperplads ved klubhuset 
• 2-3 Hytter ved klubhuset B&B, hvor 

forsamlingshuset kan levere morgen 
mad – kan også udlejes som fiskerhuse 

• Toiletskurvogn 
• Bedre skiltning til søen og Åen 
• Bur Minival 

Hvordan får vi Bur kendt og branding 
 

• Byggegrundene gøres synlige ved både 
at de bliver klarlagt, der kommer skilte 
op om byggegrunde 

• Markedsføring af Bur 
• Sælge ide om fællesskabsboliger til 

entrepenør, som kan etablere huse, 
fælles hønsegårde, gedefold, drivhuse, 
et lille værksted mm. 

• Skiltning til pøtparken 
flere forslag 
 

• Butik med anden ejer 
• Issalg fra klubhuset 
• Issalg fra forsamlingshuset 
• Campingplads 
• Mere skiltning af søen 
• Gøre pladsen ved åen større_ 

privatejet 
• Toilet i frysehuset 
• Byggegrunde ved storåen 
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• Skal klubhuset gøres mere tilgængelig 
dvs at udlejningen minimeres 

• Opvaskemaskine til klubhuset 
 

Deltagere som har meldt sig til at være med i 
udviklingen af Bur by og sogn –  
 
 Næste møde den 11-8-21 kl 18.30 i 
Klubhuset, hvor LAG og kommunen deltager. 
 
Vi vil gerne have 10 – 12 ud over bestyrelsen, 
som selvfølgelig er med hele vejen 
 
Ingen binder sig til mere, end der er muligt for 
den enkelte 
 
Vi håber flere får lyst til melde sig – sammen 
kan vi så meget 
 
Kan man ikke den 11-4-21 pga ferie, kan man 
også tilmelde sig grupperne, der bliver indkaldt 
til møder efterfølgende – dato ikke fastlagt 

Hanne Schmidt 
Gosia Vendelbo 
Anne Andersen 
Jane Thorsen 
Rikke (fra Børnehuset) 
Jørn 
Bente 
Claus 
Niels Bjørn 
Mona 
Inge 
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