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Aase Odgaard

Fra: Sofie Ambeck [sofie@beckaa.dk]
Sendt: 23. januar 2018 22:34
Til: dorteballing@hotmail.com; lindamoelgaard@sol.dk; niels-just@jubii.dk; 

mail@haldborgerforening.dk; birgittekragh@live.dk; jenskjeldbjerg@jubii.dk; 
larslykke@fiberpost.dk; dorteogdion@fibermail.dk; dsb@starspaaner.dk; 
else.evh@gmail.com; scherphof@mail.dk; jonna.thomassen@hotmail.dk; krog-
elmegaard@mail.dk; karenogbrian@gmail.com; kurtbertelsen@live.dk; 'Anne Kudahl'; 
'Børge Rasmussen'; 'Dorrit Højslev K.'; 'Elma Højslev Kirkeby'; 'Gunnar Jakobsen'; 
'Janne Fruergaard Keyes'; 'Jette Bak'; 'Kaj Kudahl'; 'Gert Hansen'; 'Johan Nielsen'; 
'Kirsten Jacobsen'; 'Lene Juul Jensen'; 'Linda M. Jensen'; 'Svend Åge Kragh'; 'Thorkild 
Yde'; Aase Odgaard; 'Martin Friis Larsen'; 'Bente Dahl'; 'Kursuscentret'; 'niels-just'; 'Albert 
Scherphof'; 'Jonna Thomassen'; birgittekragh@live.dk; 
virksund.borgerforening@gmail.com; dbs@starspaaner.dk; 
lisbethchristensen@skylinemail.dk; elmachristiansen@gmail.com; 
jenspoulsen@fibermail.dk; sus@get2us.dk; 'Linda M. Jensen'; lailabakt@gmail.com; 
'Albert Scherphof'; 'Johanniels'; 'Else Villumsen Hansen'; 'Jens  Kjeldbjerg'; 
dorrittranberg@gmail.com; lisbethchristensen@hotmail.com; luckylund15@hotmail.com; 
'L Kjærsgård Olesen'; Susanne87ladefoged@gmail.com; 'Niels Dahl-Jensen'; 'Kim 
Rasmussen'; FLKS@skivekommune.dk; ullfru@gmail.com; karen-kaj@kudahl.net; 
krj1977.kj@gmail.com; 'Mogens Larsen'; jenspoulsen@fibermail.dk; 
annette@skalflex.dk; flemming.graversen@gmail.com; 'Kim Rasmussen'; 'Christina 
Mortensen'; 'Bent Nielsen'; 'Jens  Kjeldbjerg'; peroglilly@hotmail.com; 'Lene Baake'; 
'Hugo Thomsen'; nielsaage@haldborgerforening.dk; hk.borger@gmail.com; 'HansPeter 
Lauritsen'; 'Dorte Vejen'; keld.fausing@gmail.com; j.stisen@fibermail.dk; 
itforsberg@forvirret.dk; mail@hoejgaardplant.dk; kimplougmand@fibermail.dk; 
agnielsen@fiberpost.dk; 'Anders Storgaard Rask'; 'Ibens'; thom@skivekommune.dk; 
rikkeoj@energimail.dk; ida-flemming@christensen.mail.dk; anette@grafisk-bureau.dk; 
jandersen@bossard.com; bentepedal@gmail.com; gustav_bruddal@hotmail.com

Cc: 'Peder C. Kirkegaard'; sofie@beckaa.dk
Emne: Sæt Kryds i Kalenderen - Årlige Fællesmøde: Afholdes tirsdag den 27. februar 2018 i 

Ørum Forsamlingshus fra kl. 18:30 – 21:30 - HUSK tilmelding

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kære Alle i Område 1 (ja – det er for alle i den grå markering) 

 
 
Som et nyt tiltag til det årlige fællesmøde for Område 1 – er Jørgen Ørgård fra ”Mols i Udvikling” inviteret med.   
 
Vi er allerede lykkedes med meget i vores område - og der er mange gode projekter i gang – men hvad kan vi ellers 
gøre? Et muligt svar på det spørgsmål - skulle gerne være en del af det man som deltager på dette møde får med 
hjem! 
 
Jørgen Ørgård vil med sin egen fortælling fra projektet på Mols give os inspiration til hvad vi i vores område selv kan 
gøre for bliver et endnu mere attraktivt sted at bo i – drive forening og erhvervsliv i. 
 
Der vil i oplægget komme inspiration til os alle som borgere - aktive i foreningslivet, del af erhvervs – og turristlivet.   
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Udviklingskonsulent Thomas Olesen fra Skive Kommune, er med hele aftenen i sin rolle som koordinator for Område 
1.   
 
(Fra Jørgen Øregårds præsentation) 
 

 
 
 
Mødet afholdes tirsdag den 27. februar 2018 i Ørum Forsamlingshus fra kl. 18:30 – 21:30 
 
Agenda: 
18:30 Velkomst v/Sofie Ambeck, Områderepræsentant og Thomas Olesen, Udviklingskonsulent i Skive Kommune 
18:40 Oplæg ved Jørgen Ørgård, Formand - Distriktsråd for Mols og Helgenæs 
19:30 Pause 
19:40 Kommentarer og spørgerunde, med Jørgen Ørgård 
20:25 Pause 
20:30 Fællesmøde med rundbordsdiskussion  
21:20 Afslutning og evaluering 
 
Håber i får lyst til deltage – alle der har interesse er velkomne – Så del gerne invitationen - Og det er helt gratis   
 
Men håbet om et godt møde - Vel mødt  
 
Sofie Ambeck 
Repræsentant for Område 1, Landsbyudvalget  
 
Adressen er Ørumvej 103, Sdr. Ørum, 7840 Højslev 
 
NB: Da der vil blive serveret kaffe, kage, øl og vand er tilmelding nødvendig – senest den 20. februar. 
 
Tilmelding via mail: sofie@beckaa.dk eller på sms: 60559616 
 
Venlig Hilsen 
 
Sofie Ambeck 
Gammel Hald Vej 15 
7840 Højslev 
Tlf: +45 60 55 96 16 
 
Til orientering er ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2018: 

· Mandag den 29. januar 2018 
· Mandag den 30. april 2018 
· Mandag den 13. august 2018 
· Mandag den 22. oktober 2018 
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Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyudvalget 
 
Ansøgninger til Landsbypuljen skal indsendes via kommunes puljesystem, som findes på www.skive.dk/kommune-
politik 
 
Link til mødernes dagsordner/referater: 
 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=16&year=2017 

 


