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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 6. 

marts 2017 

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 6. marts 2017, hvor en 

række ansøgninger til Landsbypuljen blev behandlet. 

 

Pr. 1. januar 2017 er Landsbypuljens samlede bevillingssum på 2,5 mio. 

kr./år. Til mødet var der ansøgt for 1.174.800,- kr. 

 

Nedenstående sager var på dagsorden: 

 

1. Orienteringssag omhandlende siden sidst med en status på økonomi-

en samt en orientering om forvaltningens igangsætning af ny projekt-

runde vedr. tildeling af 50 % vindmøllemidler under Grøn Ordning. 

 

2. Kriterierne for Fundraisingspuljen 2017 til landdistriktsområder. 

Landsbyudvalget anbefaler, at Fundraisingspuljen godkendes med de 

opstillede kriterier. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig 

godkendelse hos Økonomiudvalget. 

 

3. Orienteringssag omhandlende budgetproces 2018, samt drøftelse af 

budgetforslag til udmøntning af ½ % ressourceudnyttelse og bered-

skabskatalog på 1½ %. 

 

4. Fordeling af forsamlingshuspuljens midler for 2017. 

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender anbefa-

lingerne fra Forsamlingshusudvalget. Sagen sendes nu videre til be-

handling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget. 

 

5. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Harrevig-egnens Borger og For-

samlingshus, hvor der søges tilskud til opførsel af nyt borger- og for-

samlingshus. Landsbyudvalget besluttede, at ansøgningen sendes til-

bage til ansøger med henblik på en fornyet ansøgning, hvor der både 

søges midler fra Fundraisingspuljen og Landsbypuljen. 

 

6. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra kunstner Birgitte Ejdrup Kri-

stensen, hvor der søges tilskud til kunstprojektet ”Et nyt møde-

sted/kraftcenter i Junget”. Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet 

godkender, at kunstner Birgitte Ejdrup Kristensen bevilges 300.000,- 

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

godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

7. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Grundejerforeningen Hostrup 

Hovedgård område 2, hvor der søges tilskud til udvikling af rekreati-

ve områder ved Hostrup Strand. Landsbyudvalget anbefaler, at Byrå-
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det godkender, at Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård Område 2 

bevilges 95.000,- kr. til projektet. Sagen sendes nu videre til behand-

ling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

8. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Poul Erik Jensen og Jette Bak 

Jensen, hvor der søges tilskud til etablering af shelterplads med ud-

sigt til Lovns Bredning. Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet god-

kender, at Poul Erik Jensen og Jette Bank Jensen bevilges 30.000,- 

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

godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

9. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Foreningen Fur Væksthus, hvor 

der søges om tilskud til indretning og renovering af kultur- og iværk-

sætterhus. Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at For-

eningen Fur Væksthus bevilges 33.000,- kr. til projektet. Sagen sen-

des nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiud-

valget og Byrådet. 

 

10. Ansøgning til Landsbypuljen 2017 fra Glyngøre Borger- og Erhvervs-

forening, hvor der søges tilskud til udvikling af stedbundne oplevel-

seskoncepter. Landsbyudvalget anbefalede, at Glyngøre Borger- og 

Erhvervsforening bevilges 77.000,- kr. til projektet. Dette er efterføl-

gende godkendt administrativt. 

 

Landsbyudvalget anbefalede tildelingerne for i alt 535.000,- kr. Af Landsby-

puljens samlede bevillingssum på 2,5 mio. kr. er der således et aktuelle rå-

dighedsbeløb tilbage på 1.965.000,- kr. for 2017. 

 

Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen 2017 er som følger: 

 

 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 

http://www.skive.dk/landsbyudvalget
http://www.skive.dk/kommune-politik
mailto:asra@skivekommune.dk

