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Kære alle 

Endnu et forenings år, som ikke har været helt almindeligt. Covid 19 påvirker os stadig. Vi har afviklet digitale 

møder og generalforsamlingen måtte også i 2021 udsættes. 

Vi startede således det første bestyrelsesmøde i 2021, som var digitalt med at byde Anders Bertel og Karsten 

Jørgensen velkommen til arbejdet i vores bestyrelse.  

Vi havde den første ansøgningsrunde i foråret, som omtalt i min sommerhilsen, hvor vi udloddede 1.976.500 

kr. Vi havde således ved den sidste udlodningsrunde i oktober 1.114.683 kr. i rest til fordeling blandt 10 

ansøgere. Det er altid vanskeligt når der ansøges om flere midler end vi har til rådighed. Der var ansøgt om 

tilskud på 2.640.771 kr.  

I Viborg Kommune gav vi støtte til Vroue legeplads (nytænkning og sanering) med 180.000 kr. Stoholm 

Idrætsforening fik støtte til lysanlæg ved deres nye kunstgræsbane på 125.000 kr. 

I Skive Kommune fik Nytigen Aps ved Bærs tilskud til udvikling af genbrugsprodukter på 247.445. Den 

tidligere skole i Hvidbjerg-Brøndum, ”Børnenes” fik 192.150 kr. til udvikling af et sted for familier, hvor de 

kan opleve forskellige former for samvær. Elenas Aps har flyttet virksomheden fra Hem til Lem, hvortil de fik 

støtte på 75.000 kr. Vile Vestergaard Grundejerforening fik 217.588 kr. som støtte til etablering af 

adgangsfaciliteter til Limfjordens kyst. Endelig var der lidt penge til faldskærmsklubben West Jump ved Skive 

Lufthavn. De blev bevilget 77.500 kr. til indretning af et fælleshus for de mange brugere. 

Ved årets generalforsamling som blev afholdt den 23. september var der valg til bestyrelsen. Pia Dohn og 

Martin Ditlevsen fra Viborg Kommune blev genvalgt. Rikke Østergaard blev genvalgt fra Skive Kommune.  

Karsten Villadsen også fra Skive Kommune ønskede ikke genvalg til bestyrelsen i stedet blev Signe Bak 

Jørgensen valgt ind i bestyrelsen. 

To suppleanter blev valgt til bestyrelsen, nemlig Susanne Toftegaard Hansen fra Skive Kommune og Lisbeth 

Nygård Kristensen fra Viborg Kommune. 

I forlængelse af kommunal- og regionsvalgene er der sket ændringer vedrørende kommunernes og 

regionens repræsentanter i vores bestyrelse. Skive Kommune har valgt Jens Have til at sidde i bestyrelsen i 

stedet for Mogens Børsting. I Viborg Kommune er der genvalg til Anders Bertel. Repræsentanten fra 

regionen afklares tidligst engang i løbet af januar. 

I 2022 har vi den første ansøgningsrunde med frist den 9. februar og anden ansøgningsrunde i maj. Vi har i 

alt ca. 2.226.352,00 kr. til fordeling. Det er lidt mindre end i 2021. Dette skyldes, at der er fratrukket et beløb 

til brug ved opstart af ny projektperiode. 

Arbejdet med den nye projektperiode startes op i første kvartal 2022. I vil høre nærmere herom. 

I ønskes alle et godt nytår! 

MVH 

Jens Poulsen 


