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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 1. 
marts 2018

Landsbyudvalget holdte møde den 1. marts 2018, hvor bl.a. en række ansøg-
ninger til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen blev behandlet.

Landsbypuljen
Landsbypuljen har på budget 2018 fået afsat 2.539.000 kr. til uddeling. 

På det første møde den 23. januar 2018 (velkomstmødet) anbefalede Lands-
byudvalget tildelinger for i alt 210.000 kr. som efterfølgende er godkendt ad-
ministrativt. 

Der var således 2.329.000 kr. til disposition til resten af 2018. Til mødet den 
1. marts 2018 var der ansøgt for i alt 739.300 kr. 

Fundraisingpuljen
Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har på budget 2018 fået afsat 
857.000 kr. til uddeling.

På det første møde den 23. januar 2018 (velkomstmødet) blev der ikke tildelt 
midler. 

Der var således 857.000 kr. til disposition til resten af 2018. Til mødet den 1. 
marts 2018 var der ansøgt for i alt 511.086 kr.

Nedenstående sager var på dagsordenen:

 Orienteringssag – Siden sidst med en økonomistatus
Landsbyudvalget tog orienteringen til efterretning.

 Orienteringssag – Status på udbygning af digital infrastruktur i 
Skive Kommune
Landsbyudvalget tog orienteringen til efterretning og forvaltningen plan-
lægger for lokale informationsmøder om digital infrastruktur i forsomme-
ren 2018.

 Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2018
Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender anbefalin-
gerne fra Forsamlingshusudvalget om fordeling af Forsamlingshuspuljens 
midler for 2018, samt godkender forvaltningens forslag til ændret proce-
dure for udbetaling af tilskud fra Forsamlingshuspuljen fra og med bud-
getår 2019.

 Forslag til inspirationstur for Landsbyudvalget i 2018
Landsbyudvalget tog orienteringen til efterretning, og dato er fastsat til 
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15. maj 2018.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Foreningen Glyngøre Sommerbio, 
hvor der søges tilskud til at afholde arrangementet ”Glyngøre 
Sommerbio” den 26. april
Landsbyudvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Foreningen Fursundegnen, hvor 
der søges tilskud til gennemførsel af fase 1 af strategisk udvik-
lingsproces
Landsbyudvalget anbefaler, at Foreningen Fursundegnen bevilges 14.400 
kr. fra Landsbypuljen 2018 til gennemførsel af fase 1 af strategisk udvik-
lingsproces. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Glyngøre Borger- og Erhvervsfor-
ening, hvor der søges tilskud til renovering af stentræer
Landsbyudvalget anbefaler, at Glyngøre Borger- og Erhvervsforening be-
vilges et engangsbeløb på 25.000 kr. fra Landsbypuljen 2018 til renove-
ring af stentræer. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Lihme Borgerforening, hvor der 
søges tilskud til etablering af udendørs være- og aktivitetssted 
ved Lihme Medborgerhus
Landsbyudvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Håndboldklubben HRH 74, Ros-
lev, hvor der søges tilskud til forbedring af faciliteterne på Salling 
Beach Arena
Landsbyudvalget anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen, og henvi-
ser til Skive Idrætssamvirke.

 Ansøgning til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen fra Foreningen 
Nymølle Teglværkshavn, hvor der søges tilskud til etablering af 
bådebro (Landsbypuljen) og til fundraising (Fundraisingpuljen)
Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Forenin-
gen Nymølle Teglværkshavn bevilges 105.000 kr. fra Landsbypuljen 2018 
til etablering af bådebro og 22.500 kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til fun-
draising. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse 
hos Økonomiudvalget.

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Rødding 2020, hvor der søges til-
skud til renovering af toiletterne ved Knud Strand samt en moder-
nisering af ankomstarealerne
Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Rødding 2020 be-
vilges 375.000 kr. fra Landsbypuljen 2018 til renovering af toiletterne 
ved Knud Strand samt en modernisering af ankomstarealerne. Sagen 
sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse hos Økonomiud-
valget og Byrådet.

 Ansøgning til Fundraisingpuljen fra Håsumhus, hvor der søger til-
skud til gennemførelse af projektudvikling, skitsering og fundrai-
sing
Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Håsum-
hus bevilges 120.000 kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til gennemførelse af 
projektudvikling, skitsering og fundraising. Sagen sendes nu videre til be-
handling og endelig godkendelse hos Økonomiudvalget.



 Ansøgning til Fundraisingpuljen fra Sallingsund FC, hvor der sø-
ger tilskud til fundraising- og arkitektbistand
Landsbyudvalgt anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Sallingshud 
FC bevilges 180.000 kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til fundraising- og ar-
kitektbistand. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig godken-
delse hos Økonomiudvalget. 

 Ansøgning til Puljen til mellemfinansiering fra Foreningen Ålbæk 
Anker- og Landingsplads, hvor der søger om mellemfinansiering 
til deres projekt
Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Forenin-
gen Ålbæk Anker- og Landingsplads bevilges 660.000 kr. som mellemfi-
nansiering. Sagen sendes nu videre til behandling og endelig godkendelse 
hos Økonomiudvalget.

Ansøgningsfristerne i 2018 for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er:

 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 ansøgningerne til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen skal indsendes 
via kommunens puljesystem, som findes på www.skive.dk/kommune-politik 

Erhverv & Udvikling vil stærkt opfordre til, at projekter der ønsker støtte fra 
Landsbypuljen eller Fundraisingpuljen kontakter os i god tid 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 & Udvikling, konst. erhvervs- og ud-
viklingschef Anders S. Rask: asra@skivekommune.dk 

Anders S. Rask
Konst. erhvervs- og udviklingschef
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