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Bybilledet i Hald begynder så småt at blive præget af områdefornyelsen i Hald. Huset 
ved siden af forsamlingshuset er revet ned, og der er skabt plads omkring 
forsamlingshuset. I de kommende måneder vil det nye bytorv omkring købmanden 
blive etableret.

Også andre projekter understøttet af Skive Kommune har påvirket udviklingen. Et 
andet væsentligt projekt er Fremtidens Landskaber i Nordfjends, som er et samarbejde
med Københavns Universitet. Her har været holdt en række faglige 
informationsmøder og en kortlægning af vores område. Projektet er kulmineret med at
Collective Impact har bevilliget midler til en multifunktionel jordfordeling, som også 
kan komme til at påvirke os og udvikle vores område. Det nye ved denne type 
jordfordeling er, at den for alvor får by og land til at mødes.

Et tredje projekt er ”Nordfjends vardernes land”. Det er et initiativ mellem Christel 
Bækgaard og lokale aktører og virksomheder i Nordfjends. Her har vi fra Hald 
Borgerforening støttet en ansøgning, hvor Landsbyudvalget, har bevilliget penge til 
den kunstneriske kvalitetsmæssige udvikling. Det er således vores håb, at 
vardeprojektet kan indarbejdes i både områdefornyelsen og landskaberne i 
Nordfjends.

Projektet om nyt borgerhus er mundet ud i et tilsagn på 2,5 mio. kr. fra Lokale og 
Anlægsfonden. Styregruppen som uden for bestyrelsen har bestået af Hugo Thomsen, 
Lene Bakke og Martin Friis Larsen har fået hjælp fra Sofie Ambeck og Kirsten 
Jakobsen til den fremadrettede fundraising, så vi forhåbentlig får den samlede 
finansiering på plads.

Der er således rigtig mange bolde i luften og håbet er, at synergien mellem dem 
samlet set får os rigtig langt frem.

Bestyrelsen ser med stor tilfredshed tilbage på årets aktiviteter. Der har været rigtig 
god tilslutning til vores fællespisninger. Uanset hvornår vi har arrangeret det, har det 
samlet mellem 70 og 90 deltagere, og det er vi meget tilfredse med. Vi takker alle som
gennem året har brugt tid i køkkenet for at skab disse aftener. Men vi må fortsat bede 
om hjælp, for at holde gryden i kog.

Sommerfesten fulgte det sædvanlige koncept, der var rigtig god tilslutning. Som noget
nyt fik vi grillgrisene fra Preben Ness, og de var ganske udmærkede. Vejret var 
rimeligt med os.
Vi fik indviet det nye lege- og klatretårn i anlægget, som er etableret med støtte fra 
Skive Kommunes Landsbyfond og Nordea-fonden. Anlægget vil dog fremadrettet 
give os nye udfordringer. En nylig inspektion af toiletvognen viser at den er ganske 
rådden og ikke kan sættes i stand, så i løbet af få år må vi skaffe en ny.
Succesen med Running dinner sidste år er fulgt op. Også i år havde vi en fantastik god
fest. Allerede nu ser vi frem til næste års fest, så vi regner med, at det bliver en 
tradition.

I år har vi valgt at holde en pause med modeshow, men det er absolut noget, der kan 
tages op igen.



Samarbejdet med Lene Vinther som vært i forsamlingshuset gør det lettere for os at 
give et bredt tilbud. Vi fornemmer med tilfredshed, at det bruges mere og mere.

Det er også blevet en tradition at vi holder forårsklargøring i såvel Anlæg som 
forsamlingshus. I år sætter vi datoen til ?? og håber på en lidt større tilslutning end 
den sædvanlige.

I aften til generalforsamlingen er det jo så ”Gambia folket”, der står for maden. Et 
positivt samarbejde som gennem året giver rigtig god aktivitet i forsamlingshuset, 
med åbne arrangementer, der kommer lokalbefolkningen til glæde samtidig med, at vi
støtter et godt skoleprojekt i Gambia.

Sluttelig vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sende en overordentlig stor tak
til Ruth og Børge for det praktiske arbejde med udlejning og opsyn med 
forsamlingshuset.
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