
Orientering til lokalområderne vedr. Landsbypuljen 
 
Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 6. maj 2015, hvor en række ansøgninger til 
Landsbypuljen blev behandlet. Mødet fandt sted på Bustrup, hvor Landsbyudvalget startede 
mødet med en spændende rundvisning på stedet. 
 
Pr. 1. januar 2015 er Landsbypuljens samlede bevillingssum på 3 mio. kr./år opdelt i to puljer: 
1 mio. kr. puljen, der kan støtte mindre projekter og tiltag under 100.000 kr. og 2 mio. kr. 
puljen, der kan støtte større projekter, typisk af anlægsmæssig karakter. Bevillinger fra 2 mio. 
kr. puljen er til endelig behandling og beslutning i Skive Kommunes Økonomiudvalg og i 
Byrådet. 
 
Der var 8 ansøgninger på dagsordenen.  
 
To ansøgninger fra hhv. Lem Kulturhus og SET - Digital turistservice var ansøgninger om 
budgetændringer/projektændringer til projekter med en tidligere bevilling fra landsbyudvalget. 
Her anbefalede Landsbyudvalget, at tilsagnsbeløbet på 50.000,- kr. til Lem Kulturhus blev 
reduceret til 40.000,- kr., samt at tilsagnet til Digital turistservice blev reduceret fra 70.000,- 
kr. til 60.000,- kr. Reduktionerne blev anbefalet på baggrund af reducerede budgetter i begge 
projekter. 
 
Landsbyudvalget anbefalende 4 bevillinger til 1 mio. kr. puljen, hvor Landsbyudvalgets 
anbefaling udløser en bevilling, der færdigbehandles administrativt i Erhverv og Udvikling. Det 
var projekterne: Legeplads på Lundø med 22.050,- kr., Reetablering af A Priess Dam i 
Glyngøre med 15.000,- kr., Oddensehus Udearealer med 35.000,- kr. samt forprojekt for 
Ålbæk Anker og landingsplads med 30.000,- kr. 
 
Desuden anbefalede landsbyudvalget et tilskud på 35.000,- kr. til den nye LAG Skive-Viborg til 
dækning af LAGens renteudgifter på administration. Midlerne til administration af LAG 
ordningen udbetales ofte med forsinkelse. Dette medfører træk på kassekreditten, der 
efterfølgende udløser renteomkostninger for LAGen. Staten eller EU dækker ikke disse 
udgifter. Samme beløb er bevilget til projektet fra Viborg kommune. 
 
Endelig blev på et tillægsdagsordenspunkt behandlet en anmodning om en mindre justering i 
budgetposterne til forprojektet for Salling Aqua Park fase 2 og 3, hvor Landsbyudvalget 
anbefalede en godkendelse af budgetjusteringen. 
 
Ud over de konkrete ansøgninger diskuterede Landsbyudvalget processer omkring en 
kommende ny Landdistriktspolitik. 
 
Næste møde i Landsbyudvalget er tirsdag den 1. september 2015.  
 
Husk, der er nu frist for indsendelse af ansøgninger til Landsbypuljen 2 måneder før 
landsbyudvalgsmødet. Næste ansøgningsfrist er således den 1. juli 2015.  
 
 
Yderligere oplysninger om Landsbypuljen og Landsbyudvalget kan fås ved henvendelse til 
Erhverv og Udvikling, Berit Brunsgaard: bebr@skivekommune.dk eller ved henvendelse til 
Landsbyudvalgets formand, Arne Bisgaard: arbi@skivekommune.dk  
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