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Bestyrelsen har fastholdt traditionerne med faste arrangementer. Nu er forårsrengø-
ringen af forsamlingshus og anlæg blevet en del af dette. Det er en fast kerne der 
møder. Vi har en hyggelig dag. Når vi tager hjem., er det tydeligt, at der er sket no-
get. 
Skt. Hans, Sommerfesten, julebasar, dilettant og modeshow, har som sædvanligt 
været på programmet.  
Glædeligvis har en gruppe borgeres initiativ med grydeskestafet også kunne fylde 
forsamlingshuset. Det er et initiativ bestyrelsen på alle måder vil understøtte, og vi 
håber også det implementeres som en tradition. 
 
Vi har haft en arbejdsgruppe siddende der arbejde med områdefornyelse. Dette ar-
bejde er i første omgang afsluttet med at ansøgningen omkring områdefornyelse er 
afleveret fra Skive Kommune til ministeriet. Vi håber således fortsat at komme i be-
tragtning, og sideløbende har vi en dialog med Lokale og Anlægsfonden om at un-
derstøtte ønsket om et nyt borgerhus i byen som erstatning for det nuværende for-
samlingshus. 
 
Disse arbejder har sideløbende haft den effekt, at vi i efteråret fik nedrevet to huse 
og et her i foråret betalt af en regeringspulje til nedrivning af saneringsmodne ejen-
domme. I den forbindelse har Skive Kommune været meget samarbejdsvillige. 
 
Vi står jo i bogstaveligste forstand i vadestedet. 
Der er en opbakning til at gå videre. Vi føler også en tilslutning til det gode råd vi fik 
af konsulenten fra LoA om at samle vores aktiviteter ved et nyt borgerhus på matrik-
len, hvor forsamlingshuset ligger i dag. 
 
Sidste år søgte vi om midler til isolering af Forsamlingshuset. Disse er bevilliget, men 
med den uafklarede situation har vi fået lov at overføre disse midler. Samtidig et 
tilsagn om at pengene alternativt kan bruge under nybyggeri. 
Ud fra denne situation har vi bevidst ikke søgt om midler til forsamlingshuset for 
indeværende år. 
 
Vi har i forsamlingshuset og anlægget holdt oprydningsdag. Loftet over forsamlings-
huset er tømt, og det kasserede er endt i en container, så uanset hvilken vej vi går, så 
bliver opgaven lettere. 
 
I anlægget stod den gamle toiletvogn til nedrivning. Den var fyldt med døde dyr og 
havde en ubeskrivelig stank, så vi under sommerfesten helt opgav at bruge den. 
Legetårnet var desværre råddent og måtte også i containeren. Vi har efter opfor-
dring fra Landbyfonden søgt om tilskud til et nyt klatrestativ. Vi har også en ansøg-
ning liggende inde ved Bustrupfonden. I skrivende stund er der tilsagn fra Landsby-
udvalget. 
 
Vi forventer så i løbet af sommeren at kunne rejse et nyt legetårn. Afhængig af ud-
viklingen omkring områdefornyelse og forsamlingshuset, vil vi måske flytte legeplad-



sen til området bag forsamlingshuset. Men det vil helt afhænge at det tempo diverse 
projekter vil kunne rulles ud med. Under alle omstændigheder vil vi satse på noget 
flytbart. 
 
Det helt overordne formål med disse tiltag er at holde liv i vores lokalsamfund.  
Vi skal gerne fortsat kunne tiltrække børnefamilier og nogle af de væsentligste pa-
rametre er at sikre en eksistens for vores skole og købmand. 
 
Vi har været begunstiget af rigtig stor tilslutning til de fleste af vores arrangementer. 
Desværre fik vi ikke et dilettanthold op at stå i år, og vi valgte at aflyse den faste-
lavnsfest, vi som alternativt ville afholde. Tilslutningen var for ringe.  
Læren af dette er at vi må tilbage på sporet og få et nyt hold dilettanter på benene 
næste år. 
. 
Vi glæder os rigtig meget over initiativet omkring fællesspisning har båret frugt. Det 
vil vi arbejde videre med og udvikle. 
 
Samarbejdet med Gambiafolket har også været positivt og til alles glæde. Nu er det 
andet år i træk at de står for fællesspisningen til generalforsamlingen. De har også i 
forlængelse af julebasaren afholdt lotterispil, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade 
for. 
 
Stor tak til alle dem der gennem året har hjulpet på den ene eller anden måde. 
 
Det er os en stor glæde at Ruth og Børge vil fortsætte med at administrere udlejnin-
gen af forsamlingshus og anlæg. Det er rigtig godt at der er nogen, der holder et vå-
gent øje med det. Vi takker for indsatsen. 
 
Til slut skal lyde en stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen og velkommen 
til de nye. 
 
Olav Nørgaard 
 
 
 
 
 
   


