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Aase Odgaard

Emne: VS: Vedr. Notat fra Fællesmødet  i Ørslevkloster 26. januar 2016
Vedhæftede filer: Landsbyudvalget Fællesmøde 2601-2016 - Sofie Ambeck.pdf; Skive Kommune -

landdistriktspolitik-2016-2019.pdf

Kære alle 
 
Notat fra året Fællesmøde i område 1 – tirsdag den 26. januar 2016 – på 
Ørslev Kloster Refugium (stor tak til Janne, for at huse os i de fine omgivelser) 
 
 
På trods af Håndbold kamp i fjernsynet ☺ Var følgende områder repræsenteret: Stårup, Lundø, Højslev, 
Ørslevkloster, Virksund, Lund og Hald. Info fra LAG v/Janne Fruergaard Keynes  
 
Møde blev afviklet jf. den tidligere udsendte dagsordenen for Fællesmødet (se vedhæftede). Vedhæftet er ligeledes 
Skive Kommunes nye Landdistriktspolitik som blev berørt og kommenteret på mødet.  
 
 
Under punktet Bordet rundt blev meget diskuteret, og følgende blev noteret fra de forskellige områder: 
 
Stårup: 

Ingen påtænkte projekter for nu. 
Lundø: 

Der er planer om en Petanque bane og specialbelysning på Lundø Tårnet. 
Ørslevkloster: 

2015 har været et stort år med bl.a. indvielse af Skoven (dans plads), ”Snekken” 
(madpakkehus/shelter), Påfuglehuset, Folkestuen mm.  

Stort var det i december med ”Julemarked” et super resultat af den gode Klyngesamarbejde i 
Nordfjends. Der var 37 udstillere, 36 frivillige hjælpere og 2400 besøgende. 

                              
Nye Projekter: 
Ørslev Kloster Refugium har gang i en meget stor ansøgning til Realdania, hvor eksempelvis en ny 
indretning af Portnerboligen indgå. 

 
 
LAG:                   Janne fortalte fra sin rolle i LAG – Viborg/Skive bl.a. om følgende projekter: 
 

•         “Vandet der samler” (LAG-fællesprojektet omkring Louns Bredning og Hjarbæk Fjord). 
Koordinatoren hedder Kirsten Malling Olesen: kirsten@mallingo.dk 

 
•         Der er mulighed for at søge “Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland” om midler til et projekt i 

Kulturfestivallen “Off Road” i 2017. 
Henvis til dette link, hvor alt står: http://kultursamarbejdet.dk/kultursamarbejdet/off-road-
2017.aspx 
Læg mærke til, at Skive skal afholde afslutningsceremonien. Det er også muligt at søge Kultur- og 

Fritidsforvaltningen om støtte til eventen. De har løbende frister.  
 
Højslev:            Der har bl.a. været dilettant og en meget vellykket børneteaterweekend med over 200 besøgende.  

  Nye projekter: 
Der vil i august 2016 blive afholde et friluftsspil ude på Degnsgårdsvej 1 - på Gustav Søndergårds 
marker.    Friluftsspillet skal foregå ude i Bruddal Bakker og skal gerne samle beboerne fra 
lokalområderne omkring Bruddal, Lund, Søby-Højslev, Lundø, Ørslevkloster, Dommerby og Aarbjerg. 
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Virksund:         Der er bl.a. blevet etableret en trappe over vejen som har været med til at binde byen og området 
meget bedre sammen.   
                             Nye Projekter: 
                             Der er et ønske om en stormflodssikring. 
                             Det er taget kontakt til projektet “Vandet der samler”, for at vurdere hvor Virksund kan indgå.  
 
Lund:                  Man har afviklet flere gode arrangementer, hvor der har været stor opbakning fra frivillige hjælpere.  

    Der er p.t. ingen projekter planlagt.  
 
Hald:                  Projektet Områdefornyelse for Hald by er op startet, og omfatter for nu: 

§  Etablering af en plads foran købmanden med ny belægning, vej træer og parallel 
parkeringspladser. 

§  Etablering af et Borgehus på det område hvor forsamlingshuset ligger. Der er allerede givet 
tilsagn fra Lokale og Anlægsfonden, og der p.t. lavet en ansøgning til ”Underværker” under 
Realdania. 

§  Etablering af ”Byporte” i forbindelse med indfaldsvejene til Hald by. 
 
Generelt: 

Et gennemgående tema fra de mange områder var:  
•         Der er en stor bevidsthed om vigtigheden af at man selv tager initiativer til den lokale 

udvikling. 
•         At der skal nye og ”yngre ildsjæle” til for at opretholde en kontinuitet i udviklingen.  

Til hjælp med at understøtter det lokale engagement, er der mange muligheder i den nye 
Landdistriktspolitik, som der skal der skabes fokus på. 

 
Mvh – Sofie Ambeck 
 
Det blev aftalt at jeg vil indkalde til et ny møde i januar 2017 –  Og stor tak til Lone som har tilbudt at stedet blive i 
Søby. 


