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Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget den 20. 
september 2018

Landsbyudvalget holdte møde den 20. september 2018, hvor bl.a. en række 
ansøgninger til Landsbypuljen blev behandlet.

Landsbypuljen
Landsbypuljen har på budget 2018 fået afsat 2.539.000 kr. til uddeling. 

På mødet den 23. januar 2018 (velkomstmødet) anbefalede Landsbyudvalget 
tildelinger for i alt 210.000 kr. som efterfølgende er godkendt administrativt. 

På mødet den 1. marts 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt 
519.400 kr., som efterfølgende er godkendt administrativt og af Økonomiud-
valget og Byrådet.

På mødet den 4. juni 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt 
320.500 kr., som efterfølgende er godkendt administrativt og af Økonomiud-
valget. Der var således 1.489.100 kr. til disposition til mødet den 20. sep-
tember 2018, men idet der er tilbageført tilsagn til puljen på 4.800 kr., som 
vedrører projektet ”Forprojekt forud for udarbejdelse af helhedsplan for 
Sundsøreområdet”, var der således i alt 1.493.900 kr. til disposition til mødet 
den 20. september 2018.

På mødet den 20. september 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i 
alt 95.525 kr. Der er således 1.398.375 kr. til disposition til resten af 2018.

Fundraisingpuljen
Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har på budget 2018 fået afsat 
857.000 kr. til uddeling.

På mødet den 23. januar 2018 (velkomstmødet) blev der ikke tildelt midler. 

På mødet den 1. marts 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt 
322.500 kr. som efterfølgende er blevet godkendt med en tildeling på i alt 
142.500 kr. fra Økonomiudvalget, idet anbefalingen fra Salling FC på 
180.000 kr. vedr. projektet ”Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre 
Stadion” fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til udtagelse. 

På mødet den 4. juni 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt 
92.800 kr. som efterfølgende er blevet godkendt administrativt.

På mødet den 20. september 2018 blev der ikke tildelt midler. Der er således 
621.700 kr. til disposition til resten af 2018.

Til landdistrikterne i Skive Kommune



Nedenstående sager var på dagsordenen:

1. Siden sidst med en økonomistatus
Landsbyudvalget tager orienteringen til efterretning.
Formanden orienterede om budget 2019.

2. Inspirationsaftener i valgområderne
Landsbyudvalget anbefaler, at de 6 områder hver især igangsætter plan-
lægning for gennemførelse af inspirationsaftener. Det eksakte program 
kan de enkelte områder selv beslutte. Område 6 gennemfører inspira-
tionsaftenen den 15. november. 

3. Ansøgning til Landsbypuljen fra Sundsøre Pakhus der søger til-
skud til renovering af godsvogne ved Sundsøre Pakhus
Landsbyudvalget anbefaler, at Sundsøre Pakhus bevilges 35.525 kr. fra 
Landsbypuljen 2018 til renovering af godsvogn. Dette er efterfølgende 
godkendt administrativt.

4. Ansøgning til Landsbypuljen fra landsbyklyngen Sydvest Salling 
der søger tilskud til opførelse af historisk friluftsspil på Bustrup 
Hovedgaard
Landsbyudvalget anbefaler, at landsbyklyngen Sydvest Salling bevilges 
60.000 kr. fra Landsbypuljen 2018 til historisk friluftsspil på Bustrup. 
Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

5. Ålbæk Anker- og Landingsplads – Forslag til fastinddeling og ud-
betaling i forbindelse med projekt vedr. ophalerplads, tilkørsels-
forhold og garnklargøringshus
Landsbyudvalget anbefaler, at den skitserede opsplitning af projektet 
med tilhørende faseopdeling af udbetaling af tilsagn og mellemfinansie-
ring godkendes. Sagen sendes nu videre til behandling i Økonomiudval-
get og endelig godkendelse hos Byrådet.

6. Gensidig orientering
Landsbyudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ansøgningsfristerne i 2018 for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er:

 Mandag den 22. oktober 2018

Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyud-
valget 

Husk at ansøgningerne til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen skal indsendes 
via kommunens puljesystem, som findes på www.skive.dk/kommune-politik 

Kommunikation, Udvikling & Erhverv vil stærkt opfordre til, at ansø-
ger der ønsker støtte fra Landsbypuljen eller Fundraisingpuljen kon-
takter os i god tid forud for ansøgningsfristen, så ansøger kan nå at 
få sparring til projektet og ansøgningen.

Yderligere oplysning om Landsbypuljen, Fundraisingpuljen og Landsbyudval-
get kan fås ved henvendelse til Kommunikation, Udvikling & Erhverv, konst. 
erhvervs- og udviklingschef Anders S. Rask: asra@skivekommune.dk 
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