
Orientering til lokalområderne vedr. Landsbypuljen 
 
Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 17. februar 2015, hvor en række 
ansøgninger til Landsbypuljen blev behandlet. 
 
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 10 ansøgninger på dagsordenen.  
 
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: Ny Jollebro i Virksund, Strømforsyning til Lundø tårnet, Skiltning og 
gæstemodtagelse til Tarok Museet samt Handikapvenligt toilet til fælles foreningsområde i 
Lund. 
En ansøgning til et forprojekt for Ålbæk Anker- og landingsplads skal behandles yderligere med 
henblik på at skaffe flere oplysninger. Den behandles herefter igen på Landsbyudvalgets næste 
møde, der finder sted den 6. maj 2015. 
 
4 bevillinger blev anbefalet til 2 mio. kr. puljen, der skal til videre behandling i 
Økonomiudvalget og Byrådet. Det var projekterne: Lihme Medborgerhus, Thorum Midtpunkt og 
værkstedsfaciliteter, Tillægsbevilling for Nymølle som rekreativt støttepunkt samt Viumvej 22 
foreningsfaciliteter. For disse projekter forelægger den endelige afgørelse derfor ikke før efter 
Økonomiudvalgets møde den 3. marts og Byrådsmødet den 24. marts 2015. 
 
Endelig blev en ansøgning om projektforlængelse til det fælleskommunale projekt: Fem viser 
vejen – fra småprojekter til lokal udvikling anbefalet til endelig behandling i Økonomiudvalget 
og Byrådet. 
 
Ud over de konkrete ansøgninger diskuterede Landsbyudvalget processer omkring 
Kommissorium og Landdistriktspolitik samt status på udvalgets økonomi. Der blev orienteret 
om den kommende Kommuneplanproces, hvor Landsbyerne og landdistriktsområderne spiller 
en væsentlig rolle. Endelig besluttede Landsbyudvalget også at tilslutte sig Landdistrikternes 
Fællesråd med et medlemskab. 
 
Husk, der er nu frist for indsendelse af ansøgninger til Landsbypuljen 2 måneder før 
landsbyudvalgsmødet. Næste ansøgningsfrist er således allerede den 6. marts.  
 
 
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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