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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 1. 

september 2016 

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. september 2016, hvor en 

række ansøgninger til Landsbypuljen blev behandlet. 

 

Pr. 1. januar 2016 var Landsbypuljens samlede bevillingssum på 3 mio. 

kr./år. 

 

På det første møde den 25. februar 2016 anbefalede Landsbyudvalget tilde-

linger for i alt 1.590.000,- kr., som efterfølgende er godkendt administrativt 

og af Økonomiudvalget den 15. marts 2016. 

 

På det andet møde den 2. maj 2016 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for 

i alt 135.000,- kr., som efterfølgende er godkendt administrativt. 

 

Der var således 1.275.000,- kr. til disposition for bevillinger på møde den 1. 

september 2016. Til mødet var der ansøgninger for i alt 509.200,- kr. 

 

Nedenstående sager var på dagsorden: 

 

1. Orienteringssag omhandlende status på økonomi og en orientering 

om Økonomiudvalgets drøftelse vedr. bevilling af underskudsgaranti-

er på relevante puljer (RENT LIV-puljen, Vækstpuljen og Landsbypul-

jen), samt en orientering om budgetforslag til budget 2017-2020 

vedr. pulje til fundraising inden for landdistriktsområdet. 

 

2. Orienteringssag omhandlende handleplan for kommunal landdi-

striktsudvikling og om formålet med at få handleplanen omsat til 

konkrete handlinger indenfor landdistriktspolitikkens fire indsatsom-

råder (Understøttelse af det lokale udviklingsarbejde / Bosætning og 

markedsføring / Erhverv og lokale arbejdspladser / Offentlig service 

og infrastruktur). 

 

3. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Nautrup Beboerforening, hvor 

der søges tilskud til opførelse af ny bygning med handicaptoilet, 

madpakkehus bord/bænkesæt og vindsejl. Landsbyudvalget anbefa-

lede at det ansøgt beløb på 152.500,- kr. bevilliges. Sagen sendes nu 

videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og 

Byrådet. 

 

4. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Virksund Lystbådehavn, hvor 

der søges tilskud til reetablering af legeplads. Landsbyudvalget anbe-

falede et tilskudsbeløb på 35.000,- kr. Dette er efterfølgende god-

kendt administrativt. 

 

5. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Thorum Gl. Købmandsgård, 

hvor der søges tilskud til indkøb af 10 stk. pc’er og 10 stk. stole med 
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tilhørende køreunderlag. Landsbyudvalget anbefalede at der medde-

les afslag på ansøgningen. Dette er efterfølgende godkendt admini-

strativt. 

 

6. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Fur Udviklingsråd, hvor der sø-

ges tilskud til et 2-årigt bosætnings-, iværksætteri- og erhvervsud-

viklingsprojekt. Landsbyudvalget anbefalede at det ansøgte beløb på 

62.500,- kr. bevilliges under forudsætning af, at projektets resultater 

formidles ved et åbent arrangement på Fur ved projektets afslutning. 

Sagen er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

7. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Foreningen Smagen af Dan-

mark, hvor der søges tilskud til fase 1 af et EU-INTERREG projekt 

med titlen ”Regional Food Frame” forkortet REFRAME. Landsbyudval-

get anbefalede et tilskudsbeløb på 25.000,- kr. Dette er efterfølgende 

godkendt administrativt. 

 

8. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Fursund Turistforening, hvor 

der søges tilskud til indkøb af 10 stk. el-cykler til udlejning. Landsby-

udvalget anbefalede et tilskudsbeløb på 16.400,- kr. under forudsæt-

ning af, at to cykler forsynes med Skive Kommunes logo og RENT LIV 

logoet. Sagen er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

9. Anmodning om overførsel af projektmidler til andet projekt - Renove-

ring af klubhus ved Junget Strand. Landsbyudvalget anbefaler at det 

ansøgte beløb på 60.101,- kr. bevilliges. Sagen sendes nu videre til 

behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

10. Notat vedr. henvendelse fra områdevalgte og drøftelse af udkast til 

forventningsafstemning vedr. borgerepræsentanternes rolle. 

 

Ansøgningsfristerne for resten af 2016 er som følger: 

 1. november 2016 (december mødet) 

 

Datoerne findes også på kommunes hjemmeside 

www.skive.dk/landsbyudvalget  

 

Husk at ansøgninger til Landsbypuljen skal indsendes via kommunens pulje-

system, som findes på www.skive.dk/kommune-politik  

 

Tag endelig kontakt til forvaltningen i god tid, hvis I har spørgsmål til indhol-

det af jeres ansøgning eller til det elektroniske ansøgningssystem. 

 

Yderligere oplysninger om Landsbypuljen og Landsbyudvalget kan fås ved 

henvendelse til Erhverv og Udvikling, sektionsleder Anders Rask:               

asra@skivekommune.dk eller ved henvendelse til Landsbyudvalgets formand, 

Arne Bisgaard: arbi@skivekommune.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anders S. Rask 

Sektionsleder 
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