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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 1. 
juni 2017

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. juni 2017, hvor en række 
ansøgninger til Landsbypuljen og Fundraisingspuljen blev behandlet.

Landsbypuljen
Landsbypuljen har på budget 2017 fået afsat 2,5 mio. kr. til uddeling.

På det første møde i Landsbyudvalget den 6. marts 2017, anbefalede Lands-
byudvalget tildeling for i alt 535.000,- kr., som efterfølgende er godkendt ad-
ministrativt og af Økonomiudvalget og Byrådet. 

Der var således 1.965.000,- kr. til disposition for bevillinger på møde den 1. 
juni 2017. Til mødet var der ansøgt for i alt 912.000,- kr.

Fundraisingspuljen
Fundraisingspuljen på landdistriktsområdet har på budget 2017 fået afsat 
650.000,- kr. til uddeling.

På det første møde i Landsbyudvalget den 6. marts 2017, blev der ikke tildelt 
midler. 

Der var således 650.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. 
juni 2017. Til mødet var der ansøgt for i alt 667.750,- kr.

Nedenstående sager var på dagsordenen:

1. Orienteringssag omhandlende siden sidst med en status på økono-
mien for både Landsbypuljen 2017 og Fundraisingspuljen 2017, og en 
orientering om, at Energistyrelsen har åbnet Bredbåndspuljen 2017 
med en samlet pulje på knap 40 mio. kr. til etablering af bredbånd i 
områder med lav bredbåndshastighed – læs mere på følgende link: 
https://bredbaandspulje.ens.dk/. Derudover blev der orienteret om 
modelprojektet ”NY turisme i tomme bygninger”, der har Erhvervs og 
Udvikling som projektejer og nu sættes i gang med en bred annonce-
ring efter ejendomme, der kan indgår i projektet – læs mere på føl-
gende link: https://www.skive.dk/nyturismeitommebygninger. 

2. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 - Midler til understøttelse af områ-
derepræsentanternes arbejde, hvor der søges økonomisk støtte til lo-
kalområdernes udvikling og understøttelse af de seks områdevalgtes 
arbejde. Landsbyudvalget anbefaler, at der bevilges 60.000,- kr. til 
understøttelse af områderepræsentanternes arbejde (svarende til 
10.000,- kr. til hvert af de seks af Landsbyudvalgets områdeinddelin-
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ger). Sagen sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse 
hos Økonomiudvalget. 

3. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra LAG Småøerne, hvor der søges 
tilskud til understøttelse af foreningens fortsatte arbejde med udvik-
lingen på danske småøer, herunder bl.a. Fur i 2017. Landsbyudvalget 
anbefaler, at LAG Småøerne bevilges 20.000,- kr. til udviklingstiltag. 
Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

4. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Gyldendal Vinderbadeklub 
2017, hvor der søges tilskud til saunavogn. Landsbyudvalget anbefa-
ler, at Gyldendal Vinderbadeklub 2017 bevilges 16.000,- kr. til mobil 
sauna. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

5. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Roslev IK, hvor der søges til-
skud til etablering af to multibaner. Landsbyudvalget anbefaler, at 
Roslev IK bevilges 150.000,- kr. til multibaner. Sagen sendes nu vi-
dere til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og 
Byrådet.

6. Anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring fra Naut-
rup Beboerforening vedrørende projektet ”Nye ramme for Nautrups 
mange ildsjæle”. Landsbyudvalget anbefaler, at anmodningen om 
godkendelse af projekt- og budgetændring godkendes. Sagen sendes 
nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget 
og Byrådet.

7. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 og Fundraisingspuljen 2017 fra 
Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, hvor der søges tilskud 
fra Landsbypuljen til opførsel af nyt borger- og forsamlingshus samt 
tilskud fra Fundraisingspuljen til fundraising og andre projektforbere-
dende aktiviteter. Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, 
at Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus bevilges 500.000,- kr. 
fra Landsbypuljen og 150.000,- kr. fra Fundraisingspuljen. Sagen 
sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomi-
udvalget og Byrådet.

8. Ansøgning til Fundraisingspuljen 2017 fra Brøndum-Hvidbjerg Borger-
forening, hvor der søges tilskud til fundraising til opførelse af Hvidb-
jerg Aktivitetshus. Landsbyudvalget anbefaler, at Hvidbjerg Aktivi-
tetshus bevilges 50.000,- kr. til fundraising. Dette er efterfølgende 
godkendt administrativt.

9. Ansøgning til Fundraisingspuljen 2017 fra Glyngøre Hallen, hvor der 
søges tilskud til for-projekt vedrørende hallens udearealer, og som 
indeholder dels konkret fundraising, dels et nødvendigt skitseforslag 
til brug for fundraisingen. Landsbyudvalget anbefaler, at Glyngøre 
Hallen bevilges 80.000,- kr. til for-projekt vedrørende hallens udeare-
aler. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

10. Ansøgning til Fundraisingspuljen 2017 fra Glyngøre Borger- og Er-
hvervsforening, hvor der søges tilskud til 1. etape af fundraising til 
projektet Salling Aqua Park. Landsbyudvalget anbefaler, at udvalget 
godkender, at der bevilges 300.000,- kr. til Salling Aqua Park til fun-
draising. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig godken-
delse hos Økonomiudvalget.



Landsbyudvalget anbefalede tildelinger i alt for Landsbypuljens og Fundrai-
singspuljens midler på mødet den 1. juni 2017 som følger:

746.000,- kr. af Landsbypuljens midler. Af den samlede bevillingssum på 2,5 
mio. kr., er der således et aktuelle rådighedsbeløb på 1.219.000,- kr. tilbage 
for resten af 2017.

580.000,- kr. af Fundraisingspuljens midler. Af den samlede bevillingssum på 
650.000,- kr., er der således et aktuelle rådighedsbeløb på 70.000,- kr. til-
bage for resten af 2017.

Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingspuljen 2017 
er som følger:

 11. august 2017
 21. oktober 2017

Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyud-
valget

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 eller Fundraisingspuljen 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, Fundraisingspuljen og Landsbyud-
valget kan fås ved henvendelse til Erhverv og Udvikling, konst. erhvervs- og 
udviklingschef Anders S. Rask: asra@skivekommune.dk 

Med venlig hilsen

Anders S. Rask
Konst. erhvervs- og udviklingschef
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