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Renoveringer for mange millioner
Uddrag af beretningen på generalforsamlingen 29. maj i Kulturcenter Limfjord.

Af Peter Hadrup, formand for AAB

Boligforeningen er stadig i gang med en række 
renoveringsopgaver. 

På Dalgas Allé 1-47 er vi ved at afslutte en 
omfattende facaderenovering samt efterisole-
ring. Men også de grønne områder får snart en 

optimering, og vores viceværter vil omlægge flisearealerne, så 
det hele vil fremstå ganske pænt, når alt er færdigt. 

Nye badeværelser med egen vaskemaskine og tørretumbler 
samt isætning af energivenlige ruder er ligeledes udført. Det 
hele lagt sammen har det betydet en mindre huslejeforhøjelse 
på ca. kr. 300 for den enkelte bolig.

I rækkehusene på Fyrrevænget og Granvænget skal der 
opsættes nyt hegn. Desværre har vi været særdeles uheldige 
med det tidligere opsatte hegn, hvor stolperne rådnede og en 
senere behandling af træet viste sig at være forkert. Men med 
de nye betonstolper og hegn i non-wood skulle det nye hegn 
kunne klare sig i mange år fremover.

2.300 nye vinduer og døre i Egeris
I afdelingen på Egerisvej, Gammelgårdsvej og Kirke Allé skal 
vi efter sommerferien i gang med en større renovering til 
omkring 18 millioner kroner.

Det er desværre ikke muligt at få reservedele til de nuvæ-
rende vinduer, der er af ældre dato. Derfor er eneste løsning 
at udskifte samtlige ca. 2.300 vinduer og døre. Udskiftningen 
vil ikke medføre en huslejeforhøjelse, men øge komforten og 
måske give en mindre besparelse på varmeudgiften. 

Ligeledes arbejdes der på et forslag om at renovere lejlig-
hederne i de to altangangshuse. Der regnes med nyt gulv, nyt 
køkken, renovering af badeværelser, samt eventuel etablering 

af altan og terrasse. Beboerne vil blive indkaldt til et ekstraor-
dinært afdelingsmøde for at tage stilling til forslaget, som vil 
medføre en mindre huslejeforhøjelse.

Nye altaner i Ringparken
I Ringparken besluttede beboerne på et møde 11. oktober 
2017 at få opsat i alt 72 altaner på de lejligheder, der i dag 
kun har en karnap. 

Under klargøring til opsætning er det konstateret, at over-
læggeren over vinduet til højre for de nuværende lukkede 
altaner er begyndt at skyde facademuren ud. Det skal selv-
følgelig løses, inden der påmonteres nye altaner. Det skyder 
desværre tidsplanen for færdiggørelsen, så vi nu forventer alle 
altaner er opsat i uge 32. Der bliver ingen huslejeforhøjelse i 
forbindelse med nye altaner.

Afdelingen på Dølbyvej har fået isoleret under krybekælder. 
Det vil forhåbentlig give en øget komfort.

Højere standard på Bjarkesvej
På Bjarkesvej har beboerne godkendt, at vi udskifter den 
hvide eternitbeklædning på vindskeder og stern til en ny be-
klædning af gennemfarvet antrazitgrå fibercement, som er og 
behandlet til at imødegå påvirkning af UV-stråling. Arbejdet er 
udført og har i den grad hævet standarden på vores boliger. 
Renoveringen har ikke medført huslejeforhøjelser. 

Som vedtaget på beboermødet bliver der opført 8 car-
porte, 4 i hvert afsnit. Prisen for leje af carporten bliver 200 kr. 
pr. måned.

Afdelingen i Stoholm har fået udskiftet fliser og opsat vedli-
geholdelsesfri beklædning på udhusene, ny sternbeklædning 
m.m. 

Heller ikke denne renovering har medført huslejeforhøjelser.
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Ungdomsboligerne
Ungdomsboligerne på Kastanievæn-
get, Gefionsvej samt Huginsvej er nu 
færdigrenoveret med nye gulve, køk-
ken- og badinventar samt nyt fælleshus 
på Huginsvej. Ligeledes har de fået nye 
cykelskure m.v.

Evt. renovering af Arvikavej afventer 
endelig kommunal stillingtagen til, om 
Arvikavej skal renoveres eller sælges.

Hvis det ender med en renovering og 
ombygning af eksisterende bebyggelse 
forventes det at medføre en reduktion af 
boligantal fra 128 til cirka 52.

Problemer med byggesjusk
Afdelingen på Holstebrovej har proble-
mer med udseendet af zinkbeklædnin-
gen på facaderne. 

Teknologisk Institut konkluderer, at 
det hvide udtræk på pladerne er en 
utilsigtet kemisk reaktion, men leveran-

døren vil ikke yde en kompensation.
Derfor arbejdes der nu på en løsning, 

som i sidste ende skønnes at være en 
yderst moderat udgift for afdelingen.

Efter en tidligere renovering af 
husene på Finlandsvej og Islandsvej er 
der opstået afskalning og skader på de 
pudsede facader.

Byggeskadefonden gav afslag på 
tilskud til udbedring. Derfor søgte vi 
Landsbyggefonden, som under en be-
sigtigelse 15. maj 2018 gav tilsagn om 
støtte vores renovering. Arbejdet forven-
tes igangsat I første halvdel af 2019.

Strukturændring for personale
Som led i effektivisering af vores boli-
gorganisation har vi sagt farvel til to af 
vores viceværter som betjente Islands-
vej, Finlandsvej, Mølletoften, ungdoms-
boligerne på Gefionsvej og Huginsvej 
samt Bjarkesvej. Baggrunden er et ønske 

om  at få bekræftet, at vi er mest effek-
tive, når vi sammenligner eget personale 
med køb af ekstern hjælp.

Der er indgået aftale med eksternt 
firma om renholdelse af udearealerne, 
herunder vinterbekæmpelse, hvorimod 
vi rekvirerer håndværkere til at løse de 
indvendige opgaver. Administrationen 
har i 3 måneder passet telefonen for de 
respektive områders beboere og har nu 
et overblik over hvilke arbejdsopgaver, 
der er i boligområderne.

Som sådan kunne vi godt være fortsat 
med at rekvirere eksterne håndværkere, 
men overordnet vurderet får beboerne, 
boligområdet og boligerne den bedste 
service ved, at det er egne folk der står 
for den indvendige servicering. Derfor 
genindførte vi ordningen med egne 
viceværter fra 1. maj 2018. Dog vil He-
deDanmark fortsat udføre vinterbekæm-
pelse og renholdelse af udearealerne.

Mere fra generalforsamlingen side 12

Rævevej 5, 7800 Skive
T: +45 9752 8500
www.tbsas.dk

De nye altaner i Ringparken monteres ved 
siden af de hidtidige karnapper.
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Fornemt resultat af kirkebyggeri

Af Jens Utoft

Det er en både stolt og 
taknemmelig formand for 
menighedsrådet i Egeris 
Sogn, der tager imod og 
viser rundt i den næsten 

helt nye Egeris Kirke, der som planlagt 
blev indviet Pinsedag.

Kirsten Kjærsgaard Yde er stolt over 
det smukke resultat og over, at budget-
tet på 30 mio. kr. ser ud til at holde.

Og taknemmelig for den overvæl-
dende positive modtagelse, byggeriet 
har fået af kirkens brugere.

Siden den første kirke i Egeris blev 
indviet i 1960 er indbyggertallet i sog-
net mere end fordoblet. Derfor har der 
flere gange været kamp om pladserne.

I den nye kirke vil der være plads til 
omkring 470 mennesker i selve kirke-
rummet, mod hidtil 250.

Ud over selve kirkerummet og våben-
huset med venteværelse i forbindelse 
med dåb, er der i en sidefløj også blevet 
plads til nye mødelokaler.

Og udenfor er der nu et klokketårn.

12 års forberedelser
Der har været arbejdet med ønskerne 
om en gennemgribende renovering og 
udvidelse siden 2006.

”Da vi søgte stiftet, fik vi at vide, at vi 
stod for tur om ti år, men blev så rykket 
et år frem”, fortæller Kirsten K. Yde.

Da hun kom i menighedsrådet i 2008 
kendte hun ikke til byggeplanerne og 
var derfor meget lettet, da Jens Peder-
sen,  som også er med i menighedsrå-
det, meldte sig som formand for byg-
geudvalget. Han var dybt involveret i 
byggeriet af Skives nye menighedshus. 

Sammen med de øvrige otte medlem-
mer af udvalget, der også tæller kirkens 
præster og kirketjenere har Jens Pedersen 
stået for den daglige kontakt til arkitek-
ter, byggeledere og håndværkere.

Mere præg af kirke
Opgaven har været mere omfattende 
end oprindeligt forudset, da det viste 
sig, at det ville blive for dyrt at tilpasse 

nybyggeriet til det eksisterende fordi de 
fleste af murene var skæve.

Derfor er det kun en enkelt mur mel-
lem våbenhuset og selve kirkerummet, 
der har fået lov at blive stående.

I foyeren fremstår den stadig med 
de oprindelige gule facadesten, der 
nu er udsmykket af kirkens oprindelige 
vævede alterbillede.

Men i kirkerummet er den nu ma-
let hvid ligesom de øvrige vægge og 
giver dermed hele rummet meget mere 
karakter af kirke – ikke mindst understre-
get af det store kors, der er indbygget 
som et relief i væggen bag alteret.

Mest bemærkelsesværdig er virknin-
gen af den gittervæg, der er sat foran de 
store vinduer foroven i kirkens sydside.

”Det var vi lidt nervøse for, men det 
virker ret fantastisk”, synes Kirsten K. Yde.

Hun glæder sig også over, at der nu er 
blevet længere fra indgangen op til alteret 
– ikke mindst af hensyn til bryllupper i 
kirken, hvor der nu er bedre plads til de 
store slæb, som nu er moderne.

Kirkebænke fra lokalt firma
Medvirkende til et mere tydeligt præg 
af kirke er også de nye kirkebænke, som 
det lokale firma Woodwize fra Oddense 
har leveret.

”Arkitektfirmaet Regnbuen, som har  

Den nye Egeris Kirke har givet plads til markant flere kirkegængere. 
Indretningen er blevet godt modtaget af brugerne.

Egeris Menighedsråds formand, Kirsten K. 
Yde, ved nye dobefont, der er støbt i bronze.

Det nye alterbord er udført i granit – ligesom 
knæfaldet med en bordplade i røget eg. 
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projekteret byggeriet, var ellers skeptisk 
og havde to andre firmaer som fore-
trukne leverandører. Men de kunne ikke 
udsætte noget på firmaets prøvepro-
duktion, og da slet ikke prisen, som var 
næsten det halve af de to øvrige”, siger 
Kirsten K. Yde.

Woodwize har også – efter arkitektfir-
maets tegninger – produceret den nye 
prædikestol og knæfaldet foran det nye 
alter, hvor polstringen ligesom på bæn-
kene er udført af Poul Poulsen i Skive.

Besparelserne har betydet, at der 

også er blevet råd til et nyt flygel og til 
at få Århus-kunstneren Jette Vohlert til at 
lave et nyt dåbsfad i bronze og to nye 
lysestager i organiske former til det nye 
alter, der er udført i granit med en mas-
siv bordplade i røget eg.

Også lokalt byggefirma
Selve byggeriet er udført af det lokalt 
entreprenørfirma, Ginnerup A/S, som 
var klart billigst ved licitationen. 

Dette firma stod også for opførelsen 
af nabobygningen, KFUM og K-huset, 

der – bortset fra den første måned, hvor 
der var indsat bus til Estvad og Rønbjerg 
kirker – har været anvendt til gudstjene-
ster, mens byggeriet stod på. 

Den gamle kirke blev forladt 1. april 
sidste år, hvorefter inventaret blev flyttet 
inden nedrivningen gik i gang 1. april.

”Vi lagde lige fra starten vægt på, at 
udbuddet blev lagt tilrette, så også lo-
kale firmaer havde mulighed for at byde 
på opgaverne”, siger Kirsten K. Yde.

I begge sider af kirkerummet er 
der stadig stole. De er leveret af Vines 
Kontormøbler. De gamle blev solgt på 
auktion, mens de gamle loftslamper i 
messing er restaureret og genbrugt.

Kirkesølvet fra den gamle kirke 
(kande, kalk og bægre) er pudset op og 
taget i brug igen.

Da vi var på besøg, var lydteknikere i 
gang med at installere teleslyngeanlæg 
til hørehæmmede. Kirkens oprindelige 
orgel er under opbygning, et arbejde 
der forventes at tage 2 måneder.. Det 
får en lidt anden placering i forhold til 
tidligere, men stadig til højre for ind-
gangen til kirkerummet.

Dele af den øvrige udsmykning har 
endnu ikke fundet den endelige plads.

Lyset fra de store vinduer i facaden mod syd 
brydes af et gitterværk. Det har vist sig at 
give et behageligt lysindfald.

Også Egeris Kirkes modelskib er kommet på 
plads igen i de nye flotte omgivelser.
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Børn lærer at elske naturen i Nordsalling

Af Jens Utoft

Der venter store naturoplevelser for alle 
interesserede i området omkring den 
genskabte Brokholm Sø i Nordsalling.

Men det er i særlig grad børn og 
unge fra daginstitutioner og Skive Kom-
mune, der under kyndig vejledning 
af naturvejledere fra Naturstyrelsen 
Midtjylland (Feldborg Statsskovdistrikt) 
har glæde af de faciliteter, og den viden, 
der er opbygget i besøgscentret og i 
naturen omkring søen.

En aftale med Skive Kommune sikrer 
nemlig, at grupper af børn fra skoler og 
daginstutioner i hele kommunen kan 
komme på besøg i Naturcentret, der be-
står af en naturskole, en lille naturudstil-
ling og masser af muligheder for gode 
oplevelser i det fri.

Naturcenter Brokholm er tilknyttet 
naturgenopretningsprojektet ”Brokholm 
Sø og Havbjerg Skov”. 

Fra starten var det Naturstyrelsens 
plan at tilknytte et naturcenter til om-
rådet. Det er indrettet i bygningerne 
til den tidligere Brokholm Søgård, der 
ligger umiddelbart ved søbredden og 
indenfor gåafstand til den nye skov.

I det gamle stuehus er der indrettet 
et undervisningslokale, samt køkken og 
andre faciliteter, som giver mulighed for 

primitiv overnatning for op til 30 perso-
ner på madrasser på gulvet.

Mange besøgende
Det benytter mange sig af, fortæller 
naturcenterleder Elsebeth Houe, der 
glæder sig over et årligt besøg af mere 

end 200 forskellige grupper, herunder 
også mange foreninger, fx spejdere, 
jægere og fiskere, som så betaler for at 
bruge faciliteterne.

Men hele naturområdet omkring 
søen og nogle af faciliteterne i naturcen-
tret – fx toiletter og et udstillingslokale 
ved P-pladsen – er frit tilgængelig for 
alle. Det samme gælder en motionsba-
ne, der blev indviet i den nærliggende 
Havbjerg Skov i juni 2010.

Her er der også etableret en shel-
terborg der kvit og frit kan bookes til 
overnatning  – ovenikøbet med gratis 
brænde til bålpladsen.

Naturcentret danner et ideelt ud-
gangspunkt for studier af naturen. Her 
er inden for kort afstand næsten alle 
naturtyper repræsenteret: Sø, våde og 
tørre engtyper, skovplantninger og skov 
under tilgroning, moser, å og produk-
tivt landbrugsland - alle med den dertil 
knyttede særlige variation af dyr og 
planter. Det samlede område udgør 
således en enestående naturlokalitet.

Genskabt i 1999
I 1800-tallet blev Brokholm Sø tørlagt 
og jorden udnyttet til landbrugsproduk-
tion, som det også skete mange andre 
steder i landet. 

Men de store omkostninger med at 

holde vandet væk fra markerne resul-
terede i, at man i 1993 begyndte at 
undersøge mulighederne for at retablere 
søen og dens omgivelser. Det skete i 
1999 og i dag ligger der således en stor 
lavvandet sø på 83 hektar, omgivet af 
græsmarker og store våde engområder.

Det har udviklet sig til et sandt Eldo-
rado for fugle- og plantelivet.

Fra parkeringspladsen ved Naturcen-
tret er der etableret en afmærket sti. 
Den fører bl.a. ud til søbredden, hvor 
den tidligere pumpestation er bevaret 
og indrettet som fugletårn.

Herfra man med kikkert observere 
stedets mange trækkende og ynglende 
vand- og vadefugle som fx skeand, pibe-
and, nilgås, gærdesanger, sumpmejse, 
engpiber og rørhøg.

Handicapvenligt
Stierne omkring naturcentret er indret-
tet, så kørestole let kan benytte dem. 

Der er adgang til udvendigt handica-
pegnet toilet og shelteret er bygget i en 
højde så også det er handicapvenligt.

Fra P-pladsen nærmest naturcentret i 
skovområdet er der handicapvenlig sti til 
grill-pladsen, som må benyttes af alle.

”I skovområdet er der etableret og 
afmærket både vandresti og riderute i 
forbindelse med tre p-pladser, ligesom 

Brokholm Naturcenter ved den genskabte Brokholm Sø ejes og drives af Natur-
styrelsen Midtjylland i samarbejde med Skive Kommune, men er åben for alle.

Naturcenterleder Elsebeth Houe
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der er etableret en pausefold til heste”, 
fortæller Elsebeth Houe.

Hun er uddannet folkeskolelærer, 
supperet med en diplomuddannelse i 
naturfag og har været tilknyttet Natur-
center Midtjylland siden 2016. 

I øjeblikket er hun i gang med en ma-
steruddannelse i Sverige, sideløbende 
med sin ansættelse i Naturstyrelsens 
afdeling i Feldborg.

”Vi er heldigvis flere om opgaven 
som naturvejledere, herunder også 
nogle af vore skovarbejdere, som har ta-
get en særlig naturvejlederuddannelse. 
Det giver stor fleksibilitet og afvekslende 
opgaver”, siger Elsebeth Houe.

En af dem er Jens Godskesen, der 
privat bor i området.

Perfekte rammer
Den private Harrevig Børnehus er stam-
kunde i Brokholm Naturcenter. 

”Vi kommer flere gange hvert år – 
til august sammen med de tre andre 
private børnehaver i Thise, Glyngøre og 
Fur”, fortæller lederen, Bente Pilgaard. 

Under vores besøg er de her sam-
men med den kommunale Roslev 
Børnehave som led i et fælles indsko-
lingsforløb, så børnene lærer hinanden 
at kende, inden de skal starte i Roslev 
Skole efter sommerferien. De fleste fik 
også lov til at overnatte.

For nylig havde Harrevig Børnehus 
også en naturvejleder med til stranden 
ved Harre Vig til den årlige kolonidag
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Med badetog til ”Sallings Riviera” 

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Efter 40 års kamp lykkedes 
det i december 1924 for 
Syd- og Vestsalling at få 
forbindelse med den store 
verden via jernbanen. 

Den 28 kilometer lange Skive-Vestsal-
ling jernbane med endestationer i Skive 
og Rødding (Spøttrup) var en såkaldt 
privatbane, der blev ejet af Viborg Amt 
og de kommuner, banen løb igennem.

Fra starten var banen en succes, og 
driften gav overskud, men i begyndel-
sen af 1930’erne ramtes Danmark af 
den store verdenskrise ovenpå krakket i 
USA i 1929. Landbruget var hårdt ramt 
af krisen, og det fik konsekvenser for 
Skive-Vestsallingbanen. Brugen af banen 
faldt, og driften gav nu underskud.

I banebestyrelsen overvejede man, 
hvordan man kunne skaffe øgede ind-
tægter. En af løsningerne blev, at banen 
i sommeren 1932 indsatte en rutebil, så 
man for 30 øre kunne køre med bus fra 
Spøttrup Station til Knud Strand, hvor 
man kunne bade og slikke solskin m.m. 
Hvis man boede i Skive, kostede en re-
turbillet Skive-Knud Strand i alt 1,50 kr. 

Ideen slog straks an, og allerede fra 
starten var der omkring 1.000 badegæ-

ster på Knud Strand en sommersøndag. 
I august 1932 transporterede banen 
en søndag 961 passagerer til Spøttrup, 
hvoraf hovedparten tog til Knud Strand.

Opkøbte areal ved stranden
Den store succes gav blod på tanden, 
og allerede i september 1932 købte ba-
nen 5-6 tdr. land jord ved Knud Strand. 

Næste skridt var at anlægge en or-
dentlig vej og lave trapper ned til stran-
den, så man kunne komme ned ad den 

stejle skrænt. Knud Strand skulle gøres 
til Sallings Riviera, skrev Skive Folkeblad. 

I foråret 1933 byggede banen to toi-
letter, og en privatmand – afholdsvært 
Georg Panduro, Balling Hotel – byggede 
en kiosk og en pavillon, hvor badegæ-
sterne kunne købe mad og kaffe m.m.

Pavillonen var færdig i begyndelsen 
af juni 1933 og blev indviet med en 
koncert pinsemorgen. Samtidig gik en 
flok unge svømmeinteresserede i gang 
med at opføre en badebro. Badebroen 

var 175 meter lang og udstyret med to 
vipper til udspring. 

Broen blev indviet i slutningen af juni 
1933 i overværelse af 3.000 tilskuere.

Populære skoleidrætsstævner
Nogle af skolerne i Sydvestsalling havde 
1931-32 afholdt et fælles idrætsstævne 
for skolebørnene, men i 1933 besluttede 
man i Sydsallings Lærerkreds at tage de 
nye faciliteter ved Knud Strand i brug. 

Den 19. juli 1933 blev det første sko-
leidrætsstævne afholdt. Der var tilmeldt 
16 skoler, men ikke alle dukkede op.

Det første stævne tiltrak masser af 
børn og forældre, så stævnet blev gen-
taget i de følgende år. 

Der udvikledes hurtigt et ret fast pro-
gram: Man startede med indmarch med 
fane og morgensang. Om formiddagen 
dystede børnene i langbold, rundbold, 
stafetløb, håndbold og fodbold. 

Ved middagstid kom forældrene for 
at se på, og om eftermiddagen sluttede 
det hele med en fælles gymnastikopvis-
ning, hvori alle børnene deltog. 

Var vejret godt, kunne der være 
5-600 børn og 1.000 voksne til stede 
ved et skoleidrætsstævne. 

I 1956 fejrede lærerkredsen afholdel-
sen af det 25. skoleidrætsstævne, og 
i den forbindelse blev lavet en opgø-

Vestsallingbanen opkøbte jord ved Knud Strand for at skaffe flere passagerer.

En sommerdag ved Knud Strand i midten af 1950’erne. Bilerne begynder at præge billedet, 
men cyklerne er ikke gået af brug. Midt i billedet ses den nu nedrevne pavillon, og til højre 
ligger et af de to stråtækte toiletter, som Vestsallingbanen lod bygge i 1933. Billedet viser den 
fantastiske udsigt, som gæster og sommerhusejere ved Knud Strand kunne nyde, men også, at 
det kunne være en barsk oplevelse at opholde sig der, når der stod en strid blæst ind fra vest.
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relse over deltagelsen i stævnerne: 
Man anslog, at 13.000 børn havde vist 
gymnastik, der var spillet 1.000 hånd-
boldkampe og der havde været over 
75.000 tilskuere. Men så var det også 
slut. Stævnet i 1957 blev det sidste ved 
Knud Strand. Det var ofte dårligt vejr 
med stærk blæst under stævnerne, og 
fra 1958 flyttede lærerkredsen stævnet 
til Spøttrup Borg, hvor der var mere læ.

Sommerhusene ved Knud Strand
Bestyrelsen for Vestsallingbanen søgte 
ikke bare at skaffe indtægter til banen 
ved at sælge badetogsbilletter til Knud 
Strand. Man lejede også en del af 
banens jord ved Knud Strand ud til som-
merhuse. I sommeren 1934 kan Skive 
Folkeblad fortælle, at der nu var ”ved 

stranden en hel lille by af sommerhuse”, 
hvoraf 6-7 var beregnet til udlejning.

Sommerhusene lå på en række på 
begge sider af pavillonen næsten helt 
ud til kanten af skrænten med en for-
midabel udsigt til bl.a. Venø, Thyholm 
og Thy. I 1934 gjaldt der ingen regler 
overhovedet for sommerhuse, der – som 
sommerhusene ved Knud Strand – lå på 
lejet jord. Man skulle ikke søge om tilla-
delse til noget som helst og ikke engang 
betale ejendomsskat af sit sommerhus! 

I 1937 kom der en ny naturfrednings-
lov, og i den blev der indført et forbud 
mod at bygge tættere end 100 meter 
fra stranden. 

Da fredningsmyndighederne i midten 
af 1950’erne begyndte at interessere sig 
for, om sommerhusene ved Knud Strand 

lå lovligt eller ej, var man tvunget til at 
spørge banen, om man vidste, hvornår 
sommerhusene var bygget – før eller 
efter den 1. juli 1937? 

Banen svarede så godt, man kunne 
– 7 var opført før 1937 og 5 var opført 
efter. Derefter startede et tovtrækkeri 
mellem myndighederne, der ville have 
både de lovligt og de ulovligt placerede 
sommerhuse fjernet, og sommerhus-
ejerne, der ønskede at beholde deres 
sommerhuse. 

Tovtrækkeriet varede i 20 år – fra 1958 
til 1978, hvor Spøttrup kommunalbesty-
relse besluttede, at sommerhusene måtte 
blive liggende i ejerens levetid.

Vestsallingbanen, der baksede med 
voksende underskud i begyndelsen 
af 1960’erne (banen blev nedlagt pr. 

31. marts 1966), solgte i 1962 banens 
arealer ved Knud Strand til Rødding 
kommune, der bragte dem med ind i 
Spøttrup kommune i 1970 – og i dag 
tilhører området Skive kommune. 

Et udsat sted
Skrænten ved Knud Strand er stærkt 
udsat for vejrets luner. Under de kraftige 
storme, der fra tid til anden rammer 
den vestlige del af Limfjorden, kan der 
forsvinde flere meter af skrænten på en 
gang. Allerede i 1940 måtte pavillonen 
flyttes længere ind i landet, og flere af 
de yderligst beliggende sommerhuse er 
blevet revet ned, når de kom i fare i for 
at styrte i havet.

I 2014 var pavillonen på ny kommet 
for tæt på kysten. På dette tidspunkt 
var den forpagtet af fhv. borgmester 
i Spøttrup, Alex Lind, og hans hustru 
Anne Marie. De måtte lade pavillonen 
rive ned, og Lind gik i gang med at rejse 
midler til at bygge en ny pavillon, men 
han døde, inden målet blev nået.

En gruppe sommerhusejere og andre 
interesserede påtog sig opgaven, og 
det lykkedes dem at rejse de fornødne 
penge til at bygge den nye pavillon.

I starten af juli kan pavillonen indvies, 
og dermed starter en ny epoke ved ”Sal-
lings Riviera”. 

Fotografiet et taget en gang i slutningen 
af 1930’erne, hvor tilstrømningen til Knud 
Strand var på sit højeste. I forgrunden ses 
den lange badebro med de badende, og på 
stranden og skrænten står der hundredvis af 
tilskuere til badelivet.
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Travlhed på vinduesfabrik i V. Lyby

Tekst og fotos: Jens Utoft

Der er fuld fart på både maskiner og 
medarbejdere hos virksomheden Ka-
strup Træ-Alu på Fabriksvej 5 i V. Lyby 
nord for Skive. Ja, selv om natten er der 
folk på arbejde for at fabrikken kan nå at 
levere de mange ordrer, der i øjeblikket 
tikker ind fra både ind- og udland.

Det er heldigvis lykkedes at skaffe det 
antal medarbejdere, der var nødvendig 
for at udvide produktionen, forklarede 
virksomhedens adm. direktør og medin-
dehaver, Lasse Kastrup.

Sidste efterår havde virksomheden 
besøg af Skive Byråds daværende Er-
hvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg efter 
forlydender i pressen om, at de havde 
opgivet at udvide kapaciteten på fabrik-
ken nord for Skive på grund af mangel 
på kvalificeret arbejdskraft.

Lasse Kastrup er godt tilfreds med 
den kommunale service. Tidligere har 
lokalplanen for området givet problemer 
med at få lov til at udvide. Men det ser 
nu ud til at være løst, og aktuelt er der 
fortsat både faglærte og ufaglært på 
venteliste til at få job i virksomheden. 

I øjeblikket beskæftiger fabrikken i V. 
Lyby ca. 140 medarbejdere – det høje-
ste antal nogensinde, og markant det 
største antal i forhånd til virksomhedens 

to øvrige afdelinger. Samlet havde de 
tre afdelinger i 2017 i gennemsnit 186 
fuldtidsansatte. Men antallet af medar-
bejdere svinger hen over året i forhold 
til sæsonen.

Hovedsædet er placeret i Mejrup Mo-
seby ved Holstebro, der også rummer 
produktion af vinduer i plast, mens afde-
lingen i Vildbjerg producerer vinduer og 
døre i træ. 

Flere udvidelser på vej
Selv om det i første omgang er beslut-
tet, at den næste udvidelse i virksom-
heden skal ske i afdelingen i Holstebro, 
udelukker Lasse Kastrup ikke, at der 
fortsat kan ske udvidelser i V. Lyby.

Han og to af de øvrige ledende 
medarbejdere, produktionschef Mads 
Lund og udviklingschef Claus Ander-
sen tog derfor positivt imod et tilbud 

om at blive inddraget i et samarbejde 
med universiteterne i Aalborg og Århus 
(Herning-afdelingen) om at involvere 
studerende i konkrete udviklingsopga-
ver.

Produktionen er allerede meget auto-
matiseret med anvendelse af et betyde-
ligt antal industrirobotter. Det er sket for 
at kunne være konkurrencedygtig og 
leve op til både egne og kundernes høje 
krav til kvalitet. 

  Men der sker løbende udvikling af 
firmaets produkter, der traditionelt har 
haft håndværkere som primære kunder. 
Men i stigende omfang sælges virk-
somhedens produkter nu også til større 
byggeprojekter, selv om de ikke er de 
billigste på markedet. Derfor gælder det 
også om at udbrede kendskabet hos 
arkitekter og ingeniører til de særlige 
fordele, der er ved at vælge vinduer og 
døre fra netop Kastrup. Det omfatter 
ikke alene kvalitet og fremtidige vedlige-
holdelsesudgifter, men også energitab 
og sikkerhed for levering til aftalt tid.

Stifteren fyret fra Skive-fabrik
Kastrup Vinduet, som var firmaets op-
rindelige navn, blev stiftet i 1995 af Car-
sten Kastrup, der indtil da havde været 
direktør på en vinduesfabrik i Skive. 

Uenighed med bestyrelsen resulte-

Kastrup Træ-Alu A/S er parat til fortsat udvidelse af produktionen.

Kastrups adm. direktør, Lasse Kastrup (t.v.) og udviklingschef Claus Andersen.
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rede i, at han i stedet startede en fabrik 
i lejede lokaler i Holstebro. Allerede fem 
år senere oversteg firmaets egenkapital 
10 mio. kr. 

  Fabrikken i V. Lyby blev startet i 
2001 og er siden udvidet og modernise-
ret flere gange.

I 2008 indledte Carsten Kastrup et 
glidende generationsskifte med over-
dragelse til sønnen Lasse Kastrup, og 
i 2015 valgte virksomheden at indgå 
i et samarbejde med den privatejede 
østrigske vindueskoncern IFN, som er 
markedsledende i Centraleuropa og 
desuden har eget salgskontor i England, 

hvor Kastrup indtil finanskrisen selv var 
repræsenteret.

IFN overtog ved den lejlighed 75 %  af 
aktiekapitalen i Kastrup Vinduet Holding 
ApS, der er 100 % ejer af Kastrup A/S. 

Denne virksomhed har de seneste fem 
år opnået et samlet resultat på godt 68 
mio. kr., heraf godt 11,1 mio. kr. i 2017 
efter et bruttoresultat på 38 mio. kr.

  Det er med andre ord en solid virk-
somhed, hvor egenkapitalandelen, trods 
massive investeringer udgør 62,4 %.

I holdingselskabet blev egenkapita-
len med udgangen af 2016 opgjort til 
knapt 90,9 mio. kr. 

Produkterne fra Kastrup fra Kastrup Træ-Alu 
omfatter både vinduespartier og døre efter 
ønskede mål, leveret færdigmonteret med to- 
eller trelags energiglas.

Selv om store dele af produktionen på Kastrups fabrik i V. Lyby er automatiseret med udbredt 
anvendelse af industrirobotter er der i øjeblikket a beskæftiget ca. 140 medarbejdere.

Vinduesfabrikken i V. Lyby er oprdreproduce-
rende og derfor i stand til at levere vinduer 
og døre efter kundernes specielle ønsker.
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Meget få ledige boliger

”Udlejningen af vores boliger går godt, 
næsten alt er fuldt udlejet”, fortalte 
AAB’s formand Peter Hadrup på bolig-
foreningens generalforsamling 29. maj.

Foreningens hjemmeside viser ganske 
vist en del ledige boliger, men det er
boliger I oplandet som Skive Kommune 
har anvisningsretten til og for huslejen, 
hvis de er ledige. 

Men aftalen om anvisningsret, som i 
sin tid blev indgået med den daværende 
Sundsøre Kommune, opsagde Skive 
Kommune for 4 år siden. Den udløber 
derfor ved årsskiftet, hvorefter AAB selv 
hæfter for huslejen.

Derfor er der nu udarbejdet en hel-
hedsplan for foreningens 150 boliger i 
Salling og på Fur.

Udlejningssituationen i Salling og Fur 
har i flere år været træg, blandt andet
på grund af at boligernes huslejeniveau 
ikke er konkurrencedygtig. 

Som en konsekvens af dette har AAB i 
allerede 2013 og 2014 solgt 10 boliger.

Helhedsplanen medfører en yderli-
gere reduktion i antallet af boliger i
Salling og på Fur fra 150 til 115 boliger. 
Reduktionen sker i Breum, Jebjerg, Du-
rup, Fur og Selde ved både ombygning/
sammenlægning, salg samt nedrivning.

Helhedsplanen ventes godkendt i 
Skive Byråd efter sommerferien.

Dispositionsfond betaler huslejetab
De penge, som beboerne fortsat betaler 
for lån, der er udløbet, fordeles med 2/3 
til Landsbyggefonden og 1/3 til
boligforeningen. 

Denne tredjedel bruger bestyrelsen 
bl.a. til at yde tilskud til renoveringer i 
de enkelte afdelinger for at sikre, at hus-
lejen ligger på et fornuftigt niveau. Hvis 
en afdeling har tab ved udlejning er det 
ligeledes fonden der betaler. 

”Vi må dog ikke tømme dispositions-
fonden fuldstændig. Det er et lovkrav, 
at dispositionsfonden for vort vedkom-
mende skal udgøre minimum ca. 8 mio. 
kr. Er beløbet mindre skal vi som bebo-
ere indbetale et månedligt beløb.

Boligforeningens dispositionsfond har 
i 2017 dækket tab ved lejeledighed i 
afdelinger for i alt 351.690 kr. samt tab 
ved fraflytninger for i alt 31.518 kr.

Måske snart nybyggeri i Skive
I forlængelse af beretningen bekræftede 
Peter Hadrup, at Skive Kommune har 
stillet sig velvillig overfor at støtte en 
ansøgning til Boligministeriet om dis-
pensation fra de gældende regler om, at 
der ikke må bygges nyt alment byggeri 
så længe mere end 2 % af de almene 
boligerne i en kommune er ledige.

”Dette tal forventer vi at komme 

under med de planlagte salg, sammen-
lægninger og nedrivninger i oplandet”, 
sagde Peter Hadrup.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil 
Højslev Boligselskab få lov at opføre 4-5 
boliger i Højslev og AAB få lov opfyldt 
sit længe nærede ønske om 12 gårdha-
vehuse på Gammelgårdsvej i Skive, hvor 
der i mange år var børnehave.

Peter Hadrup kunne også bekræfte 
Poul Erik Opstrups spørgsmål om, 
hvorvidt beboerne nu skal til at sortere 
affaldet. Det betyder i boligblokke en 
ekstra container og for øvrige beboere 
at de skal have nye skraldespande af 
samme størrelse, men opdelt i organisk 
og uorganisk affald.

Tv og internet
Yousee har rettet henvendelse til bolig-
foreningens administration med tilbud 

om gratis at ombygge boligafdelinger-
nes antenneanlæg mod indgåelse af en 
5-årig binding. 

Tilbuddet blev drøftet på det seneste 
fællesmøde med afdelingsbestyrelserne. 
Resultatet blev et nej og at den gamle 
aftale fortsætter. 

”Der er dog nye udbydere på mar-
kedet f.eks. Waoo, der har fibernet som 
nok er fremtiden. Nu er det op til den 
enkelte afdeling, om de vil tilslutte sig 
Waoo eller Yousee. Nogle af vores afde-
linger er allerede klar til fibernet, hvor 
andre skal have kablet inden de er klar”, 
fortalte Peter Hadrup.

Solid økonomi
Forretningsfører Gert Holm gennemgik 
hovedforeningens regnskab, der viste et 
overskud  på 182.297 kr.

Det skyldes bl.a. reducerede persona-
leudgifter fordi der nu er en medarbej-
der mindre på kontoret, og at aab-
Orientering nu kun udgives to gange 
om året.

De samlede udgifter beløb sig til 
7.166.890 kr. hvoraf personaleudgifter 
udgør godt 4,2 mio. kr., svarende til en 
andel på ca. 65 %.

Administrationsudgifterne pr. lejemål 
er blandt de laveste blandt de almene 
boligselskaber i Region Midtjylland. Det 

Men det kniber i oplandet, hvor nogle boliger skal 
fjernes, inden kommunen stopper huslejebetaling.

AAB’s formand Peter Hadrup 
aflægger beretning på gene-
ralforsamlingen i Kultuircen-
ter Limfjord 29. maj
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udgjorde i 2017 knap 6,4 mio. kr., sva-
rende til 3.377 kr. for hvert af de 1742 
lejemål.

I år er beløbet hævet til 3.409 kr. pr. 
lejemål som følge af færre boliger. Dette 
beløb er fastsat uændret i budgettet for 
2019, som generalforsamlingen tog til 
efterretning.

I Region Midtjylland var gennemsnit-
tet 3.810 kr. pr. lejemål i 2016.

Bygnings- og Boligministeriet har tid-
ligere beregnet, at AAB har en effektivi-
tet på 97 % – noget over gennemsnittet 
på 88 % i Region Midtjylland.

”Det svarer til, at vi kan spare 1,5 
mio. kr., og dem har vi nok nok allerede 
fundet”, sagde Gert Holm. 

Den gennemsnitlige husleje i AAB er 
ca. 700 kr. pr. kvm. De dyreste er ung-
domsboliger og plejehjemsboliger.

”Vi har fortsat fokus på at holde 

huslejen i ave, men der er en grænse. 
Mange udgifter har vi ingen indflydelse 
på, fx forbrugsafgifter, forsikring og 
ejendomsskatter. Og billigst er ikke altid 
bedst”, fastslog Gert Holm.

Der er dog fortsat fokus på persona-
leudgifterne, og i takt med at stadigt 
flere opgaver løses ved selvbetjening, 
er planen i første omgang at nøjes med 
at genbesætte den ene af de stillinger 
på kontoret, der bliver ledige når de to 
erfarne medarbejdere, Solvejg Toft og 
Gitte Kølsen efter eget ønske trækker sig 
tilbage fra 1. maj næste år. 

Gode renter til afdelingerne
Som nogen måske ved, er bankerne 
begyndt at tage penge for større indlån.

Derfor har AAB i stedet valgt at 
anvende overskydende likviditet i 
hovedforeningen og i nogle afdelinger 
til udlån til bl.a. renoveringsopgaver i 
andre afdelinger. Det har betydet, at 
afdelingerne har fået 2,75 % i rente af 
deres likviditet.

For hele boligforeningen, inkl. alle 
afdelinger, viser regnskaberne for 2017 
en samlet omsætning på 96,4 mio. kr. 
og et overskud på godt 1,8 mio. kr.

Samlet er der opkrævet 87,9 mio. kr. 
i husleje for boliger og godt 1,9 mio. kr. 
for erhvervslokaler, vaskerier og garager.

Udgifterne har bl.a. omfattet 40,9 
mio. kr. i renter og afdrag på lån, 2,7 
mio. kr. i ejendomsskatter, 1 mio. kr. til 
bygningsforsikringer og 2,9 mio. kr. til 
udendørs belysning.

Der er brugt godt to mio. kr. til 
dækning af tab ved lejeledighed, hvoraf 
dispositionsfonden dækkede 350.000.

Genvalg til bestyrelsen
Deltagerne måtte igennem en skriftlig 
afstemning ved valg til hovedbestyrel-
sen, hvor Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
Leon Norup, Granvænget, var på valg.

Begge blev genvalgt i kampvalg mod 
Niels Jørgen Birkholm, Dalgas Allé. 

Der var også genvalg i nævnte række-
følge til de to suppleanter, Poul Stigaard 
og Torben Manthai, begge Dalgas Allé.

Endelig besluttede generalforsamlin-
gen at fortsætte med PWC som revisor.

Forretningsfører Gert Holm
gennemgår foreningens 
regnskab og budget.

Generalforeamlingen samlede godt 
130 deltagere, inklusive ansatte.

De indledte mødet med fælles spisning

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE
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Færre vil bo 
på landet
Kun tre bysamfund i Skive Kommune 
har haft fremgang i indbyggertallet 
gennem de seneste ni år, viser tal fra 
Danmarks Statistik.

Det er Skive, Højslev og Balling. Øv-
rige byer og landsbyer, samt ikke mindst 
landdistrikterne er gået markant tilbage.

Landdistrikter omfatter også bysam-
fund med under 200 indbyggere.

Udviklingen er grundlaget for det 
forslag til helhedsplan, som AAB har 
udarbejdet for reduktion i antallet af 
foreningens almene boliger i oplandet.

Det sker for at undgå, at AAB fra 
1. januar selv kommer til at hæfte for 
huslejen i de almene boliger, hvor Skive 
Kommune hidtil garanterer for huslejen. 

Planen ventes godkendt i Skive Byråd 
efter sommerferien. 

35 boliger skal væk
Planen vil over nogle år reducere 81 af 
AAB’s 150 almene boliger i de tidligere 
Sundsøre og Sallingsund kommuner til 
med 35 til 46 boliger.

Reduktionen opnås ved nedrivning af 
10 boliger, salg af 16 boliger og sam-
menlægning af 9 boliger, så de bliver 
lidt større.

 På Sdr. Allé i Breum skal 18 2-værel-
sers bolliger omdannes til 10, hvoraf 2 
stk. 3-værelsers og 6 stk. 4-værelsers.

På Skolevej 3 i Breum ønskes de 4 
2-værelsers boliger solgt.

På Præstemarken i Breum foreslås 3 af 
de 9 2-værelsers boliger slået sammen 
til 2 boliger med henholdsvis 3 og 4 
værelser

På Toustrupvej i Durup skal 4 af de 11 
2-værelsers rives ned.

På Bjerregårds Bakke på Fur nedrives 

de 2 1-værelsers ungdomsboliger, samt 
en 2-værelsers og en 3-værelsers bolig.

På Tingsagervej på Fur foreslås 8 af de 
20 2-værelsers boliger solgt.

På Nørre Allé i Jebjerg sættes de 4 
2-værelsers boliger til salg.

På Floutrupvej i Selde ønskes begge 

boliger på 2 og 3 værelser revet ned.
 Omkostningerne ved gennemfø-

relsen af helhedsplanen er endnu ikke 
færdigberegnet og vil i øvrigt afhænge 
af konkrete tilbud på køb af boliger og 
på omkostninger ved sammenlægninger 
og nedrivninger.

Indbyggertal pr. 1 januar i Skive Kommune 2010-2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring

Skive Kommune 48137 47986 47620 47291 46942 46641 46639 46540 46599 -1538

Landdistrikter 11641 11524 11342 11239 11053 10886 10746 10558 10525 -1116

Roslev 1410 1396 1402 1389 1344 1358 1344 1299 1296 -114

Glyngøre 1600 1569 1534 1528 1515 1513 1506 1496 1492 -108

Oddense 707 691 683 659 624 624 622 625 613 -94

Rødding 1013 995 988 967 956 922 918 918 937 -76

Jebjerg 1198 1151 1172 1134 1125 1153 1143 1149 1134 -64

Lem 550 558 548 507 516 507 504 495 487 -63

Ramsing 413 406 373 370 361 346 356 355 351 -62

Selde 344 345 354 348 321 309 295 307 290 -54

Nederby 637 643 621 618 591 570 553 560 585 -52

Durup 955 954 934 938 923 906 923 922 908 -47

Hem 599 596 569 570 571 561 578 578 570 -29

Højslev 244 255 252 252 237 229 226 224 222 -22

Breum 845 843 828 811 815 799 825 834 823 -22

Hald 456 455 450 452 445 424 427 434 435 -21

Hvidbjerg 362 356 365 363 355 351 350 343 344 -18

Rønbjerg 382 375 379 376 377 376 355 367 366 -16

Lihme 312 321 318 306 293 302 294 300 300 -12

Balling 1157 1146 1145 1150 1143 1154 1161 1179 1208 51

Uden fast bopæl 34 46 55 47 61 84 84 94 92 58

Højslev St. 2713 2728 2746 2764 2811 2814 2812 2820 2812 99

Skive By 20565 20633 20562 20503 20505 20453 20617 20683 20809 244
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Nyttige navne, adresser og telefonnumre
Hovedbestyrelse
• Peter Hadrup, Bjarkesvej, (formand), 
• Jan Sørensen, Dalgas Allé, (næsttormand), 
• Leon Norup, Granvænget, 
• Birgitte Sørensen, Dølbyvej og 
• Bjarne Hansen, Islandsvej.

AAB-afdelinger
Skive: Bjarkesvej 6-134
Kontaktperson: Carsten Fredsgaard Madsen. 
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: Niels Jørgen Andersen 
(fmd.), Dorte Melgaard og Mohamad Mu-
stafa Bilal. 
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113, 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: Jan Sørensen (fmd.), 
Ove Andersen og Torben Manthai. 
Viceværter: Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: Birgitte Sørensen (fmd.), 
Lisbeth Nielsen og Elisabeth Krista Mikkelsen. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og  
Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: Lena Mikkelsen (fmd.), 
Ove Christensen og Leif Andersen. 
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Frederiksgade 19A-19D, 21-23 og 
Møllegade 18-52
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Fyrrevænget 1-89 og 
Granvænget 2-90
Afdelingsbestyrelse: Kaj Ove Kristensen 
(fmd.), Torben Krog og Ingelise Svennings-
en. Vicevært: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Jens Christensen (formand), Gisela Franke, 
Lis Filtenborg, Knud Kristiansen og Jette Han-
gaard. Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D og 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: Jens Riis Bojsen (for-
mand), Henning Seindal, Anni Friis Christen-
sen, Benthe Kristensen og Lene Slyngborg.
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110,
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109,
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Kirke Alle 10-90, Egerisvej 9-53 og 
Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: Astrid Hørby Jensen (for-
mand), Ingelise Faursby, Henning Seindal, 
Jens Riis Bojsen og Britta Møller Jensen. 
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Møllegade 7-77
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Møllestien 1 / Møllegade 3
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Mølletoften 2-48
Afdelingsbestyrelse: Grete Winter  (fmd.), 
Svend Aage Nielsen og Bodil S. Jensen. 
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Plejecenter Gammelgård
Viceværter: Tonni Skov, tlf. 2710 9110, 
Lars V. Jensen, tlf. 2710 9109, 
Tommy Nielsen, tlf. 2710 9108 og 
Brian Pedersen, tlf. 2710 9117.

Ringparken 1-10
Afdelingsbestyrelse: Aase Nielsen (fmd.),
Bente Tang, Ole Stefan Larsen, Margit 
Eskildsen og Lene Rasmussen.
Vicevært: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107

Vestergade 9-11
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Breum, Jebjerg, Selde, Durup, Glyngøre 
og Fur
Viceværter: 
Klaus Bjerg, tlf. 2710 9106 og 
Karsten Justesen,tlf. 2710 9103

Hald og Højslev Kirkeby
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Stoholm, Bakkevej
Kontaktperson: Børge Schrøder
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og 
Martin Boll, tlf. 3076 5431

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: Tina Thaudal Morten-
sen, 611, Naja Holmberg, 411 og Majken 
Laursen, 409.
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112,
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Gefionsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Huginsvej
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Kastanievænget
Afdelingsbestyrelse: Maja Jean Jakobsen, 101
(formand).
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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Skive-mødet
fik succes
Hvordan får vi ændret bevidst-
heden om, at der reelt ikke er 
nogen udkant i Danmark men 
kun værdifulde områder fyldt 
med potentialer? 

Hvilken betydning har kunst 
og kultur i samfundet, og hvor 
vigtig er vores kulturarv? 

Med et større lokalt ansvar 
bliver vi så bedre til at tage et 
globalt ansvar?

Det var nogle af de spørgs-
mål, som toneangivende fol-
ketingspolitikere og kulturper-
sonligheder fik stillet i Laden på 
Jenle som led i Skive-mødet i et 
forsøg på at besvare, hvad der 
skal til for at skabe et Danmark 
i balance.

Ingen af de inviterede gæster 
kom med færdige løsninger, 
men roste initiativet og ikke 
mindst de smukke omgivelser.

X-Factor dommer Thomas 
Blachman var nærmest ved at 
blive blæst omkuld af to unge 
fra Skive Musikskole, som bød 
ham velkommen med et fanta-
stisk nummer, hvor de anvend-
te stole og andet medbragat 
inventar som slagtøj.

Ud over mødet på Jenle, hvor 
bl.a. også DF-formand Kristian 
Thulesen Dahl og S-næstforman 
Mogens Jensen deltog, var der 
aktiviteter på Posthustorvet, på 
Skive Havn og på Spøttrp Borg. 


