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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 30. 
november 2017

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 30. november 2017, hvor 
en række ansøgninger til Landsbypuljen 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 administrativt og af Økono-
miudvalget og Byrådet. Der var således 1.219.000,- kr. til disposition på mø-
det den 21. september 2017.

På det tredje møde den 21. september 2017 anbefalede Landsbyudvalget til-
deling for i alt 1.195.000,- kr. som efterfølgende er godkendt administrativt 
og af Økonomiudvalget og Byrådet. Der var således 24.000,- kr. til disposi-
tion på møde den 30. november 2017.

Til mødet den 30. november 2017 var der ansøgt for 265.000,- kr.

Landsbypuljen har på budget 2018 fået afsat 2.539.000 til uddeling, men 
disse midler kan først uddeles i 2018, når det nye Landsbyudvalg er etablere-
ret. 

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.

På det tredje møde den 21. september 2017 anbefalede Landsbyudvalget til-
deling for i alt 70.000,- kr. som efterfølgende er godkendt administrativt. Der 
var således ingen midler til disposition til møde den 30. november 2017.

Til Skive Kommunes landdistrikter



Til mødet den 30. november 2017 var der ikke indkommet ansøgninger.

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har på budget 2018 fået afsat 
857.000,- kr. til uddeling, men disse midler kan først uddeles i 2018, når det 
nye Landsbyudvalg er etablereret.

Nedenstående sager var på dagsordenen:

 Orienteringssag omhandlende siden sidst med en status på økono-
mien for både Landsbypuljen 2017 og Fundraisingpuljen 2017.

 Orienteringssag omhandlende Budget 2018 for puljer til Landdistrikt-
sudvikling m.m.

 Orienteringssag omhandlende mødeplan for 2018 for Landsbyudval-
get.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra LAG Småøerne, hvor der søges til-
skud til understøttelse af foreningens fortsatte arbejde for udviklin-
gen på danske småøer i 2018, herunder bl.a. Fur. Landsbyudvalget 
anbefaler, at LAG Småøerne bevilges 20.000,- kr. fra Landsbypuljen 
2017 som støtte til udviklingstiltag. Dette er efterfølgende godkendt 
administrativt.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Vile Forsamlingshus, hvor der søges 
tilskud til anskaffelse af 6 junior havkajakker. Landsbyudvalget anbe-
faler, at Vile Forsamlingshus bevilges 25.000,- kr. fra Landsbypuljen 
2018 til anskaffelse af 6 junior havkajakker. Anbefalingen videregives 
til behandling på det førstkommende møde i det nye Landsbyudvalg.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Kybehus Grundejerforening, hvor der 
søges tilskud til etablering af legeplads. Landsbyudvalget anbefaler, 
at Kybehus Grundejerforening bevilges 45.000,- kr. fra Landsby-
puljen 2018 til etablering af legeplads. Anbefalingen videregives til 
behandling på det førstkommende møde i det nye Landsbyudvalg.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra foreningen Borgerinvest Oddense, 
hvor der søges tilskud til erhvervelse af fire træskulpturer i eg. 
Landsbyudvalget anbefaler, at foreningen Borgerinvest Oddense be-
vilges 45.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til erhvervelse af fire 
træskulptur. Anbefalingen videregives til behandling på det først 
kommende møde i det nye Landsbyudvalg.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Sundsøre Lystbådehavn, hvor der sø-
ges tilskud til forprojekt forud for udarbejdelse af helhedsplan for 
Sundsøreområdet. Landsbyudvalget anbefaler, at Sundsøre Lystbåde-
havn bevilges 95.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til forprojekt for 
Sundsøreområdet. Anbefalingen videregives til behandling på det 
først kommende møde i det nye Landsbyudvalg.

Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2018 er som 
følger:

 Mandag den 29. januar 2018
 Mandag den 30. april 2018
 Mandag den 13. august 2018



 Mandag den 22. oktober 2018

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

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.

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 

GOD JUL OG GODT NYTåR

Anders S. Rask
Konst. erhvervs- og udviklingschef
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