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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 1. 

december 2016 

 

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

række ansøgninger til Landsbypuljen blev behandlet. 

 

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

Til rest for bevillinger den 1. december var der 983.600,- kr., mens der var 

ansøgt for 1.499.125,- kr.   

 

Nedenstående sager var på dagsorden: 

 

1. Orienteringssag omhandlende status på økonomien samt en oriente-

ring om udvalgte aktiviteter på landdistriktsområdet så som: Tema-

møde om frivillighed, udviklingsdialog med borgerforeningen i Ram-

sing, formidlingstiltag ved Skulpturlandsby Selde, arbejdet med ople-

velsesklynger, bosætningsambassadører, områdefornyelserne i Lihme 

og Rønbjerg, gennemførelse af lokale fundraisingskurser, kommu-

nens ansøgning til udviklingsforløb for landsbyklynger, kommunens 

ansøgning til Landdistriktspuljen 2016 ”NY turisme i tomme bygnin-

ger” samt indstilling af Durup til Region Midtjyllands Landsbypris 

2017. 

 

2. Orienteringssag omhandlende budget 2017 inkl. de særlige punkter 

for landdistriktsområdet vedrørende støtte til fundraising samt mel-

lemfinansieringspuljen: 

 

Landsbypuljen er der afsat 2,5 mio. kr. for 2017. 

Pulje til fundraising er der afsat 650.000,- kr. for 2017. 

Mellemfinansiering (Udlån) er der afsat 3,0 mio. kr. for 2017. 

 

3. Orienteringssag omhandlende valgprocedure til Landsbyudvalget for 

2017. Her er tre af seks borgerepræsentanter er på valg. I 2017 skal 

der vælges en borgerrepræsentant og suppleant for hvert af områ-

derne 1, 2 og 5. Nuværende borgerepræsentanter i de tre områder 

er: 

Område 1: Sofie Ambeck - genopstiller. 

Område 2: Keld Mørk Kristensen - genopstiller. 

Område 5: Jens Jensen - genopstiller ikke. 

Forvaltningen igangsætter valgprocedure. 

 

4. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Hald Borgerforening, hvor der 

søges tilskud til etablering af Hald Borgerhus og udenoms arealer. 

Landsbyudvalget anbefalede, at Byrådet godkender, at Hald Borger-

forening bevilges 500.000,- kr. til projektet. Sagen sendes nu videre 

Til Skive Kommunes landdistrikter 

 

 

 

 



til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrå-

det. 

 

5. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Foreningen Ålbæk Strandparks 

Venner, hvor der søges tilskud til etablering af trappe, fitness og om-

klædningsfaciliteter. Landsbyudvalget anbefalede, at Byrådet god-

kender, at Foreningen Ålbæk Strandparks Venner bevilliges 225.000,- 

kr. til projektet. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig 

godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

6. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Poul Erik Jensen og Jette Bak 

Jensen, hvor der søges tilskud til etablering af shelterplads i Nord-

fjends. Landsbyudvalget tilbagesender til forvaltningen til yderelige-

rer belysning af sikring af tilgængelighedsforhold. 

 

7. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Fur Havneforening, hvor der 

søges tilskud til etablering af ”udekøkken” i ny tilbygning til havnens 

servicebygning. Landsbyudvalget anbefalede, at Byrådet godkender, 

at Fur Havneforening bevilliges 65.000,- kr. til projektet. Sagen sen-

des nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiud-

valget og Byrådet. 

 

8. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Ørum Borgerforening, hvor der 

søges tilskud til for-projekt for social sammenhold i Ørum. Landsby-

udvalget anbefalede, at Ørum Borgerforening bevilges 35.000,- kr. til 

projektet. Dette er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

9. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Sallingsund Hesteklub, hvor der 

søges tilskud til etablering af hesteshelters som pitstop. Landsbyud-

valget anbefalede, at Byrådet godkender at Sallingsund Hesteklub 

bevilliges 55.250,- kr. til projektet. Sagen sendes nu videre til be-

handling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

10. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Projektgruppen under Natur-

park Flyndersø – Sønder Lem Vig, hvor der søges tilskud til bogpro-

jekt om naturparken. Landsbyudvalget anbefalede, at projektgruppen 

under Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig bevilliges 50.000,- kr. 

til projektet. Dette er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

11. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Marianne Lindsmann, hvor der 

søges tilskud til konstruktion og montering af ny port til æ Beeshus. 

Landsbyudvalget anbefalede, at projektet bevilges 25.000,- kr. Dette 

er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

12. Ansøgning til Landsbypuljen 2016 fra Glyngøre Borger- og Erhvervs-

forening, hvor der søges tilskud til udvikling af silderute. Landsbyud-

valget anbefalede, at Glyngøre Borger- og Erhvervsforening bevilges 

23.000,- kr. til projektet. Dette er efterfølgende godkendt administra-

tivt. 

 

13. Orienteringssag omhandlende mødeplan for 2017. 

 

Således er der på det sidste møde den 1. december 2016 anbefalinger fra 

Landsbyudvalget på tildelinger for i alt 978.250,- kr.. Af det disponeret beløb 

på 983.600,- kr. er der således et restbeløb på 5.350,- kr. fra Landsbypuljen 

2016. 

 



Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen 2017 er som følger: 

 

 29. januar 2017 

 28. april 2017 

 11. august 2017 

 21. oktober 2017 

 

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  

 

Forvaltningen vil stærkt opfordre til, at projekter der ønsker støtte fra Lands-

bypuljen kontakter Erhverv og Udvikling i god til forud for ansøgningsfristen, 

så ansøger kan nå at få sparring til projektet og ansøgningen.  

 

Yderligere oplysninger om Landsbypuljen og Landsbyudvalget kan fås ved 

henvendelse til Erhverv og Udvikling, sektionsleder Anders Rask:               

asra@skivekommune.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anders S. Rask 

Sektionsleder 
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