
Byfornyelse i Hald på stand by 
--------------------------------------- 

Planerne for by- og områdefornyelse i Hald er p.t. sat midlertidigt i bero, mens man afventer svar på 
ansøgninger om projektstøtte. Lokalområdet er derfor bragt i en form for venteposition. 
-  Vi står i bogstaveligste forstand i vadestedet, forklarede formanden for Hald Borgerforening, Olav 
Nørgaard, da han torsdag aflagde bestyrelsens årsberetning på borgerforeningens generalforsamling. 
- Vi har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med områdefornyelse, og gruppens arbejde er i første 
omgang afsluttet med, at Skive kommune har videresendt vores ansøgning om støtte til områdefornyelse til 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vi håber således fortsat at komme i betragtning, og sideløbende 
har vi en dialog med Lokale- og Anlægsfonden om at understøtte vores ønske om et nyt borgerhus i byen 
som erstatning for det nuværende forsamlingshus, sagde Olav Nørgaard. 
Han noterede, at der er opbakning til at gå videre med planerne; - herunder også tilslutning til et konsulentråd 
fra Bygge- og Anlægsfonden om at samle borgerforeningens aktiviteter ved et nyt borgerhus på matriklen, 
hvor forsamlingshuset ligger. Dette vil i så fald indebære, at man dropper Anlægget, hvor bl.a. sommerfester 
og Sct. Hans arrangementer hidtil har været holdt, og flytter disse aktiviteter ned midt i byen. 
Den uafklarede situation omkring Hald Forsamlingshus har betydet, at man har udskudt en planlagt isolering 
af forsamlingshuset. Pengene er ellers bevilget, men dem har man fået lov at overføre. 
Halds venteposition berører også børneområdet, idet borgerforeningen i løbet af sommeren ventes at kunne 
tilbyde byens yngste et nyt legetårn. 
- Afhængig af udviklingen omkring byfornyelse og forsamlingshuset, vil vi måske flytte legepladsen fra 
Anlægget til området bag forsamlingshuset. Men det vil helt afhænge af det tempo, de forskellige projekter 
vil kunne rulles ud med. Under alle omstændigheder vil vi satse på noget flytbart, sagde Olav Nørgaard. Og 
tilføjede, at det helt overeordnede formål med de forskellige tiltag er at holde liv i lokalsamfundet. 
- Vi skal gerne fortsat kunne tiltrække børnefamilier, og nogle af de væsentligste parametre er at sikre en 
eksistens for vores skole og vores købmand, sagde han.  

Årsberetningen i øvrigt indeholdt bl.a. en gennemgang af Borgerforeningens aktiviteter, og der har været 
rigtig stor tilslutning til de fleste af arrangementerne. Et nyt initiativ med fællesspisning er blevet godt 
modtaget, og det vil man arbejde videre med og udvikle. 
Økonomisk kører det også rimelig godt for Hald Borgerforening. Kassereren, Ryan Johannesen, aflagde et 
årsregnskab med et overskud på 56.973 kr. mod 47.097 kr. året før. Forbedringen er dog i det væsentlige et  
resultat af, at der sidste år kun blev brugt 6.451 kr. på reparation og vedligeholdelse; - en post, der tyngede 
2012-regnskabet med 79.392 kr.  

Olav Nørgaard blev genvalgt, mens Kim Løvig, Mogens Larsen og Otto Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen. 
De tre nye afløser Morten Krog, Bodil Falkenberg og Martin Andersen, som ikke ønskede genvalg. 

Forud for generalforsamlingen deltog godt 60 medlemmer i fællesspisning af stegt flæsk med persillesovs, 
mens selve generalforsamlingen havde deltagelse af næsten 50. 


