
Områdefornyelse i Hald 

rykket nærmere 

-------------------------------- 

- Det har været et gunstigt år for Hald Borgerforening. De frø, som blev sået omkring områdefornyelsen, er 

begyndt at spire, og med statslig og kommunal reservation af hhv. 1 og 2 mio. kr. er der basis for at udvikle 

byen med en afsmittende effekt på hele lokalområdet. 

Formanden for Hald Borgerforening, Olav Nørgaard, slog de optimistiske toner an, da han torsdag aflagde 

bestyrelsens årsberetning på borgerforeningens generalforsamling. For selvom der endnu ikke er nogen 

synlige resultater af bestræbelserne, forløber forberedelserne som planlagt.  

Den nedsatte styregruppe, bestående af Hugo Thomsen, Lene Bakke og Martin Friis, har lavet et stort 

stykke arbejde, og i nært samarbejde mellem styregruppen og den kommunale forvaltning har der været 

afholdt en række møder, hvor borgerne har haft mulighed for at præge det projekt, som endeligt skal 

vedtages og bevilliges. 

- Områdefornyelsen er jo et helt projekt for sig. I den forbindelse er det værd at nævne, at bestyrelsen på 

den ekstraordinære generalforsamling i december fik opbakning til at overtage naboejendommen til 

forsamlingshuset, der med Conny og Geert Olesen som mellemmænd blev erhvervet på tvangsauktion. At 

Conny og Geert Olesen så efterfølgende ”forærede” huset til Hald Borgerforening for én krone, var meget 

uventet og er en stor styrkelse af vores forening. Det giver i sig selv nogle muligheder i forhold til 

områdefornyelsen og forsamlingshusets fremtid, sagde Olav Nørgaard og oplyste, at det fortsat er planen 

at søge nedrivningsstøtte til naboejendommen. 

Også mht. foreningsaktiviteten i det forløbne år, havde formanden godt at berette. Der har nemlig været 

rigtig god tilslutning til borgerforeningens fællesspisninger, hvor den seneste med ukrainske medborgere 

som kokke havde over 125 kuverter! Ligeledes har der været god opbakning til de traditionelle aktiviteter 

som modeshow og sommerfest, og et nyt initiativ – Running Dinner – fik en så vellykket start, at man 

allerede har besluttet sig for en gentagelse. 

Foreningsregnskabet blev gennemgået af borgerforeningens kasserer, Ryan Johannesen, og det udviste for 

2014 et overskud på 58.171 kr. mod 56.973 kr. året før. – Årets samlede indtægter var på 196.916 kr. med 

sommerfesten (62.349 kr.), arrangementer i forsamlingshuset (26.369 kr.) og kontingent (42.300 kr.) som 

de største bidragydere. 

Ved valgene til bestyrelsen var der genvalg af Sonja Bavnshøj og Ryan Johannesen, mens Mette Øster, der 

ikke ønskede genvalg, blev erstattet af Rune Walløe. Heller ikke borgerforeningens mangeårige revisor, 

Peter Frederiksen, ønskede genvalg, og i stedet nyvalgtes Niels Jørgen Nielsen. 

375 kvm. nyt forsamlingshus? 

Forud for generalforsamlingen var der fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs, hvor godt 90 spiste 

med, og efter maden gjorde Hugo Thomsen kort status over planerne for områdefornyelsen og 

forsamlingshusprojektet. 

Selvom de to projekter trækker på samme hammel, er der reelt tale om to forskellige projekter, og de kører 

som nævnt begge videre som planlagt: Skive byråd har netop godkendt områdefornyelsesplanerne og 

videresender dem pr. 1. april til ministeriet med forventet godkendelse i juni. 



Mht. forsamlingshusprojektet har en arkitekt udarbejdet et skitseprojekt for et 375 kvm. stort nybyggeri på 

grunden for det nuværende forsamlingshus på Ørslevklostervej. Projektet omfatter to parallelle bygninger, 

der placeres vinkelret på Ørslevklostervej, og med en torvedannelse foran og øst for bygningerne. 

Skitserne til det ny byggeri er netop indsendt til Lokale- og Anlægsfonden, og håbet er, at fonden både kan 

godkende og samtidig give tilsagn om økonomisk støtte til projektet på mellem 1- 1,5 mill. kr… 


