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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 21. 

september 2017 

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 21. september 2017, hvor 

en række ansøgninger til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen blev behandlet. 

 

Landsbypuljen 

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

 

På det første møde den 6. marts 2017 anbefalede Landsbyudvalget tildelinger 

for i alt 535.000,- kr. som efterfølgende er godkendt administrativt og af 

Økonomiudvalget og Byrådet. Der var således 1.965.000,- kr. til disposition 

på mødet den 1. juni 2017. 

 

På det andet møde den 1. juni 2017 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for 

i alt 746.000,- kr. som efterfølgende er godkendt administrtivt og af Økono-

miudvalget og Byrådet. Der var således 1.219.000,- kr. til disposition på mø-

det den 21. september 2017. 

 

Til mødet den 21. september 2017 var der ansøgt for 1.285.000,- kr. 

 

Fundraisingpuljen 

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har på budget 2017 fået afsat 

650.000,- kr. til uddeling. 

 

På det første møde den 6. marts 2017 blev der ikke tildelt midler. Der var så-

ledes 650.000,- kr. til disposition på mødet den 1. juni 2017. 

 

På det andet møde den 1. juni 2017 anbefalede Landsbyudvalget tildelinger 

for i alt 580.000,- kr. som efterfølgende er godkendt administrativt og af 

Økonomiudvalget. Der var således 70.000,- kr. til disposition til mødet den 

21. september 2017. 

 

Til mødet den 21. september 2017 var der ansøgt for 95.000,- kr. 

 

Nedestående sager var på dagsordenen: 

 

 Orienteringssag omhandlende siden sidst med en status på økonomi-

en for både Landsbypuljen 2017 og Fundraisingpuljen 2017. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Grundejerforeningen Hostrup Tegl-

gård, hvor der søges tilskud til udvidelse af slæbestedet ved Hostrup 

Strand. Landsbyudvalget anbefaler, at Grundejerforeningen Hostrup 

Teglgård bevilges 20.000,- kr. fra Landsbypuljen 2017 til udvidelse af 

Til Skive Kommunes landdistrikter 

 

 

 

 



slæbested. Dette er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Søby-Højslev og Dommerby Borger-

forening, hvor der søges tilskud til julebelysning i Dommerby. Lands-

byudvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen med hen-

visning til principbeslutning fra 2009 om, at omkostningerne til ind-

køb, vedligeholdelse og ophængning af julebelysning bør afholdes af 

de respektive foreninger/lokalsamfund, mens strømforbruget fortsat 

vil blive afholdt af kommunen.  

 

Skive Kommune sørger for, at principbeslutningen fremover vil frem-

går af ansøgningsvejledningen i puljesystemet for at undgå unødven-

dige ansøgninger. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Den Selvejende Institution Skulptur-

landsby Selde, hvor der søges tilskud til leje af LED-skærm og pro-

jektor. Landsbyudvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgnin-

gen. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra bestyrelsen for Håsumhus, hvor der 

søges tilskud til opførsel af naturparkhus og forsamlingshus. Lands-

byudvalget anbefaler, at bestyrelsen for Håsumhus bevilges 

500.000,- kr. fra Landsbypuljen 2017 til opførelse af naturparkhus og 

forsamlingshus. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig 

godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Den Selvejende Institution Glyngøre 

Hallen, hvor der søges tilskud til formidling af by, bakke og Limfjor-

den fra Skiv Høje. Landsbyudvalget anbefaler, at Den Selvejende In-

stitution Glyngøre Hallen bevilges 400.000,- kr. fra Landsbypuljen 

2017 til formidling af by, bakke og Limfjorden fra Skiv Høje. Sagen 

sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økono-

miudvalget og Byrådet. 

 

 Ansøgning til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen fra Træmuseet i 

Oddense, hvor der søges tilskud til etablering af nye formidlings- og 

undervisningsrammer (Landsbypuljen) samt til ide-og projektudvik-

ling samt yderligere fundraising (Fundraisingpuljen). Landsbyudvalget 

anbefaler, at Træmuseet i Oddense bevilges 275.000,- kr. fra Lands-

bypuljen 2017 til etablering af nye formidlings- og undervisnings-

rammer samt bevilges 40.000,- kr. fra Fundraisingpuljen 2017 til ide- 

og projektudvikling samt yderligere fundraising med mulighed for at 

reducere fundraisingbudgettet til tilsvarende beløb. Sagen sendes nu 

videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og 

Byrådet 

 

 Ansøgning til Fundraisingpuljen fra Breum 2020, hvor der søges til-

skud til fundraising og andre projektforberedende aktiviteter i forbin-

delse med projektet Breum Aktivitetssti. Landsbyudvalget anbefaler, 

at Breum 2020 bevilges 30.000,- kr. fra Fundraisingpuljen 2017 til 

fundraising og projektforberedende aktiviteter i forbindelse med Bre-

um Aktivitetssti med mulighed for at reducere budgettet til tilsvaren-

de beløb. Dette er efterfølgende godkendt administrativt. 

 

 Anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring fra Roslev 

Idrætsklub vedrørende projektet ”Etablering af to multibaner”. 

Landsbyudvalget anbefaler, at anmodning om godkendelse af pro-



jekt- og budgetændring imødekommes. Sagen sendes nu videre til 

behandling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet 

 

 Grøn ordning – Runde 2 – Lokale udviklingsprojekter. Grøn Ordning 

blev oprettet med vedtagelsen af lov om fremme af vedvarende 

energi. Under ordningen kan kommunerne søge tilskud til initiativer, 

som kan fremme lokal accept af udbygningen af vedvarende energi 

på land. Der kan overordnet gives tilskud til enten anlægsarbejder, er 

styrker landskabelige og/eller rekreative værdier eller kulturelle og 

informative aktiviteter, der fremmer udnyttelsen af vedvarende ener-

gikilder. 

 

På baggrund af restbeløb fra første ansøgningsrundet i 2014 samt de 

10% til projektudvikling som ikke blev udnyttet, har der være mulig-

hed for at kunne søge til lokale udviklingsprojekter her i en anden 

runde. 

 

Der er modtaget 15 ansøgninger til en samlet værdi af 2.284.208,- 

kr. Af disse er tre ikke støtteberettiget under ordningen, en mangler 

væsentlige oplysninger og angivelse af mulig medfinansiering, en er 

overført il naturområdets 20% midler, en har i mellemtiden opnået 

fuld finansiering, en afvises med henvisning til ansøgernes større af-

stand til vindmølleparkerne og en afvises grundet begrænsede midler 

i Grøn Ordning. 

 

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøgningerne til energinet.dk god-

kendes til indsendelse, samt der meddeles de i sagen anførte an-

lægsbevillinger og finansieringskilder. 

 

Landsbyudvalget anbefalede tildelinger i alt for Landsbypuljen og Fundrai-

singpuljen på mødet den 21. september 2017 som følger: 

 

1.195.000,- kr. af Landsbypuljens midler. Af den samlede bevillingssum på 

2,5 mio.kr. er der således et aktuelt rådighedsbeløb på 24.000,- kr. tilbage 

for resten af 2017. 

 

70.000,- kr. af Fundraisingpuljens midler. Af den samlede bevillingssum på 

650.000,- kr. er der således et aktuelt rådighedsbeløb på 0,- kr. tilbage for 

resten af 2017. 

 

Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen 2017 er som føl-

ger: 

 

 21. oktober 2017 

 

Datoen findes også på kommunes hjemmeside 

www.skive.dk/landsbyudvalget  

 

Husk at ansøgninger til Landsbypuljen skal indsendes via kommunes puljesy-

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

 

Erhverv og Udvikling vil stærkt opfordre til, at projekter der ønsker støtte fra 

Landsbypuljen eller Fundraisingpuljen kontakter os i god til forud for ansøg-

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

 

http://www.skive.dk/landsbyudvalget
http://www.skive.dk/kommune-politik


Yderligere oplysning om Landsbypuljen, Fundraisingpuljen og Landsbyudval-

get kan fås ved henvendelse til Erhverv og Udvikling, konst. erhvervs- og ud-

viklingschef Anders S. Rask: asra@skivekommune.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anders S. Rask 

Konst. erhvervs- og udviklingschef 

 

mailto:asra@skivekommune.dk

