
Vedr. Landsbyudvalget
Område 1 - Fællesmøde

Onsdag den 1. februar 2017
Nr. Søby Forsamlingshus

v/ Sofie Ambeck



Velkommen 

• 19:00 – Velkomst/Agenda – hvem er hvem?
• Landsbyudvalgets aktiviteter i 2016 (v/ Sofie)

• Hvad er Landsbyudvalget og Landdistrikt udviklingen.
• Hvad har vi fået penge til i Område 1 (v/Sofie)
• Bordet Rundt: Fælles information omkring, hvad der er gang i vores område 

(v/ALLE)
• Hvordan kan man fremover søge penge til projekter – tidsfrister mm. (v/Sofie)

• Den nye portal Fonde.DK
• Evaluering af mødet (v/ALLE)

• Valg til Landsbyudvalget – Styres af Skive Kommune

• 21:00 – Slut 



Landsbyudvalget - Formålet med mødet?
Hvad skulle i gerne have med herfra i aften ?

Haft en mulighed for at møde andre ildsjæle, og forhåbentligt høre om hvad andre i vores område har 
gang i. 

Konstatere: At vi forsat er nød til at gøre noget selv, for at få penge til vores projekter!

Baggrund: Vi må igen og igen erkende at det er os selv i ”udkants” Danmark der skal holde vores 
lokalområder i gang og gøre det til et fortsat attraktiv sted at bo. Og der bør vi bruge hinanden, til at dele 
ideer og inputs med.

Formålet: med mødet er derfor at give alle jer ildsjæle i vores område, mulighed for at mødes og hører 
nærmere om aktiviteterne i Landsbyudvalget. Samt se en oversigt over hvilke typer af projekter der er 
givet penge til. Få ideer og inspiration til nye projekter, samt et par inputs til projekt skrivningen.



Formålet med Landsbyudvalget



Landsbyudvalget i Skive - 2016



Landdistrikts – udvikling og Politik





Fakta 2016 tildelt 2.994.650



Hvad har Område 1 fået tilsagn til i 2016?

Har jeg overset noget ?
Er der projekter i ikke har hørt om –fra ?



Kaffe mm

Hvad har i gang i ? 



2017- Datoer
Landsbyudvalget - 3 mio. på budgettet

Ansøgningsfristerne er: 
• 29. Januar
• 28. April
• 11. August
• 21. Oktober



Fonde.dk – kursus 10.oktober 2016 Søby-Højslev Arena



Kommunikation:
• Jeg har lavet et mail-gruppe?
• Officielle hjemmeside 
• Facebook grupper – flere?



Evaluering af aftenens møde! 

• Formen
• Indhold
• Udbytte
• Skal vi gøre det igen ?

• Valg til Landbyudvalget - styres af Kommunen



Tak for i aften 

God arbejdslyst 


