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Fortsat effektivisering, men flere fraflytninger
Uddrag af beretningen på AAB’s generalforsamling 29. maj i KCL

Af Peter Hadrup, formand for AAB

Foreningens og afdelingernes drift må sam-
let anses for tilfredsstillende. Det fremgik af 
bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i 
Kulturcenter Limfjord tirsdag den 28. maj. 

Der er få afdelinger med driftsunderskud, 
hvilket til dels er resultatet af en længerevaren-

de indsats med at optimere og effektivisere hele foreningen.
Boligforeningen har i regnskabsåret beskæftiget i alt 26,5 

fuldtidsansatte, hvilket ved udgangen af 2019 forventes at 
blive reduceret til 24,5 fuldtidsansatte.

Der har i 2018 været cirka 400 aktive ansøgere til ledige 
lejemål og cirka 1.675, der ønskede at bibeholde anciennite-
ten uden at være aktive ansøgere.

I regnskabsåret har der været 358 fraflytninger. Det er lidt 
over de seneste fem års gennemsnit på 340 fraflytninger. Fra-
flytningerne udgør dermed 19,7%, naturligvis størst for ung-
domsboligerne, hvor der i gennemsnit er 45-50 % fraflytning, 
og mindst i afdelingerne med række- eller gårdhuse.

Tilskud til forbedringsarbejder på 4,5 mio. kr. er udtryk 
for, at foreningen har ydet afdelinger tilskud fra egen træk-
ningsret til forbedrings- og opretningsarbejder, hvor tilskuds-
midlerne først er disponible op til 5 år efter forbedrings-eller 
opretningsarbejdernes færdiggørelse.

Atter bidrag til dispositionsfonden
Den disponible del af dispositionsfonden udgør 31. december 
2018 knap 6,6 mio. kr. Det svarer til 3.612 pr. lejemål. Dis-
positionsfonden forventes at skulle yde øget støtte til afdelin-
gerne i årene fremover, hvorfor afdelingerne fra og med 2020 
igen indbetaler bidrag, der i 2020 ventes at udgøre 1 mio. kr. 

På baggrund af, at boligforeningen har flere sager hos 
Landsbyggefonden, er det blevet nødvendigt, at hvert lejemål 
fra 2020 indbetaler til boligforeningens dispositionsfond og 

administrationen vurderer umiddelbart at dette bliver perma-
nent. Beløbet er ca. 45 kr. pr. måned.

Høj effektivitet
Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen udarbejder årligt effektivise-
ringstal for foreningens afdelinger. I den seneste opgørelse 
på baggrund af regnskaberne for 2017 ligger foreningens 
afdelinger med en gennemsnitlig effektivitet på 92,9 %, hvor 
gennemsnittet i Region Midtjylland er på 84,2 %. 

Alle afdelinger på nær en, har en effektivitet over gennem-
snittet for Region Midtjylland. Bestyrelsen betragter dette som 
værende yderst tilfredsstillende, men der arbejdes stadig med 
yderligere effektiviseringer og optimeringer.

Boligforeningen har som målsætning at tilbyde nuværende 
og kommende beboere attraktive og konkurrencedygtige 
boliger med en høj grad af individuel boligindretning samt 
boligområder med et godt bo miljø, således at dette er med-
virkende til at skabe tryghed og et fundament for den enkelte 
beboers dagligdag.

Fokus på fremtidssikring
Foreningen har derfor haft fokus på at fremtidssikre for-

eningens nuværende boliger ved løbende forbedringer under 
iagttagelse af boligernes huslejeniveau, og dette er blandt 
andet også sket ved, at de disponible midler, som boligfor-
eningen ifølge lovgivningen råder over, primært er anvendt 
til tilskud eller løbende støtte til forbedringer og forandringer 
af bygninger og boliger. Samtidig har foreningen ved større 
forbedringsarbejder m.v. i meget høj grad indarbejdet disse 
midler i et forløb, hvor boligafdelingen får en besparelse på 
driften, eksempelvis fra ud amortisering af andre optagne 
lån, således at huslejeudviklingen i videst mulige omfang er 
nogenlunde konstant med den normale prisudvikling.

Mere fra generalforsamlingen side 12-13
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Ny medarbejder på 
AAB’s kontor
Den 30. april i år sagde AAB efter en 
uformel intern reception farvel til Gitte 
Kølsen, som efter 33 års ansættelse er 
gået på folkepension, og til Solveig Toft, 
som efter 29 års ansættelse har valgt at 
gå på efterløn. 

Nogle af deres opgaver med admi-
nistration af udlejning, opsigelser og 
flytteopgørelser skal nu varetages af den 
49-årige Karen Hyldgaard Bjerregaard, 
som er nyansat fra 1. april.

Karen Hyldgaard har de seneste godt 
syv år været ansat på Holstebro Kom-
munes jobcenter og før den tid i en 
grossistvirksomhed i autobranchen.

Hun bor i forvejen i Egeris og glæder 
sig over, at hun nu kan cykle på arbejde.

AAB har samtidig sagt farvel til vice-
vært Martin Boll, som har fungeret som 
vicevært i afdeling 10 (Fyrrevænget og 

Granvænget), afdeling 17 (Stoholm) og 
afdeling 26 (Hald og Højslev Kirkeby).

Nyt medlem af redaktionsudvalget
Jens Riis Bojsen er 
udpeget som nyt 
medlem af redak-
tionsudvalget for 
aab-Orientering. 
Han er i forve-
jen medlem af 
bestyrelsen for 
afdeling 7 (Kirke-
allé, Egerisvej og 

Gammelgårdsvej). Afdelingen omfatter 
314 boliger.

Jens Riis Bojsen er født i Herning 

i 1954, men opvokset i henholdsvis 
Flensborg og Sønderborg. 

Han er oprindeligt uddannet jour-
nalist og har det meste af sit liv boet i 
København, hvor han som 38-årig af-
sluttede en uddannelse på Københavns 
Universitet som cand.mag i tysk og 
historie efter nogle år med job i forskel-
lige produktikonsvirksomheder.

Fra 2005 var han ansat i hjemmeple-
jen i Odsherred indtil han i 2014 gik på 
efterløn og flyttede til Skive. Her er hans 
nu 96-årige mor bosat på Godthåbsvej.

Opnå gode vaske- og tørreresultater!
Har du en vaskemaskine så husk med 
jævne mellemrum at rengøre afløbsfil-
teret. Ligeledes kan der ved hyppig vask 
med lave temperaturer og/eller flyden-
de vaskemiddel opstå kim- og lugtdan-
nelse i vaskemaskinen.

Rengør vaskemaskinen ved hjælp af 
programmet Bomuld 90 °C. Alternativt 
kan der købes et specielt rengørings-
middel som kan tilsættes en tom vask.

Har du en opvaskemaskine så husk 
med jævne mellemrum at rengøre 
afløbsfilteret i bundkaret.

Ligeledes skal du være opmærksom 
på at anvendelse af spareprogrammer 
kan give problemer, hvis du anvender 
opvasketabs, der er betrukket med en 

tynd film. Ved lave temperaturer kan 
opvasketabs opløses så sent at de ikke 
når at have en effekt. 

Også i opvaskemaskinen kan der 
opstå dårlig luft m.v. Dette kan forsøges 
fjernet ved at anvende det program, der 
har den højeste temperatur. Alternativt 
kan der købes et specielt rengørings-
middel som tilsættes en tom opvask.

Har du en tørretumbler så husk at 
rengøre fnugfiltre og luftindføringsom-
rådet grundigt samt tømme beholde-
ren til kondensvand – gerne før hver 
igangsætning. Det forøger resultatet og 
sparer på elforbruget.

Der sidder ligeledes et sokkelfilter 
som med mellemrum skal renses.
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Finn vil gerne dele de grønne glæder med flere 

Af Jens Utoft

Interessen for at dyrke en 
have er ikke så stor, som 
den tidligere har været.

Men i haveforeningen 
Feldingbæk Haverne er 
det lykkedes den nye 

formand, Finn Riisgaard – selv bosat på 
Granvænget – at få vendt udviklingen si-
den han den 4. april i år formelt overtog 
formandsposten. Det skete efter en kort 
periode som konstitueret.

I øjeblikket er nemlig ingen af de 35 
tilbageværende haver på mellem 80 og 
100 kvadratmeter ledige.

Det skyldes dels, at bestyrelsen har 
fået nogle af haverne udlagt som fælles-
areal og dels, at Finn Riisgaard og den 
øvrige bestyrelse har gjort en aktiv ind-
sats for at få ledige haver udlejet igen.

Det skete bl.a. med et ”åbent hus” 
arrangement i foråret, der resulterede 
i udlejning af fem af de dengang otte 
ledige haver. 

”Men hvis andre skulle være interes-
seret, tror jeg at vi godt kan overtale et 
par af de nuværende lejere til at afstå 
deres”, siger Finn Riisgaard.

Fliser i haven på Granvænget 
Selv har Finn Riisgaard, der i 44 år har 
boet på i en af AAB’s rækkehuse på 

Granvænget i Skive, haft sin nyttehave i 
Feldingbæk Haverne siden foråret 2015 
– et halvt år før han gik på efterløn. 
Her dyrker han både kartofler og flere 
forskellige slags grønsager.

”Vores egen have på Granvænget er 
kun på 60 kvm. og dækket med fliser og 
med blomsterkrukker, som kan tages ind 
om vinteren”, fortæller Finn Riisgaard.

Han er oprindeligt uddannet maskin-
snedker, men arbejdede de seneste 12 år 
på arbejdsmarkedet som teknisk tegner 

ved henholdsvis BoConcept, Kvik Køkke-
ner og Bodilsen Møbler. 

Nu bruger han – ifølge et andet 
medlem af bestyrelsen, tidligere social-
rådgiver Birgit Storgaard – rigtrig meget 
af sin tid på at løse en række opgaver i 
Feldingbæk Haverne.

Flittig med havefræseren
I dette forår har han således fået ryddet 
op i og fræset jorden i de haver, som er 
opgivet af tidligere medlemmer. Han 

sætter nemlig en ære i, at haverne skal 
være en overkommelig opgave at gå i 
gang med for nye medlemmer.

Ud over dette har Finn Riisgaard også 
påtaget sig at vedligeholde de grønne 
fællesarealer - og har til dette formål fået 
lokket Skive Kommunes Vej- og Park af-
deling til at forære foreningen en spritny 
Stiga havetraktor med græsslåmaskine.

”Kommunen kunne nemlig kun 
tilbyde at slå græsset to gange om året, 
og det synes vi ikke var tilfredsstillende”, 
siger Finn Riisgaard.

Ud over græsslåningen Indsamler han 
medlemmernes haveaffald og kører det 
på genbrugspladsen.

Der er nemlig sorteringspligt for ha-
veejerne og derfor ingen affaldsstativer.

Plankeværk bliver til haveskur
Næste projekt bliver at få lavet et lille 
skur på 6x2 meter til den nye havetrak-
tor i en nedlagt have nedenfor det eksi-
sterende redskabsrum og mødelokale.

”Jeg fået lov til at tage de bedste af 
plankerne fra det hegn, som skal udskif-
tes i AAB’s afdeling på Fyrrevænget og 
Granvænget,” fortæller Finn Riisgaard.

Den øvrige del af arealet skal indret-
tes med båse, hvor medlemmerne kan 
forsyne sig med sand, flis og evt. sten, 
som medlemmerne har i overskud. 

Inden da skal rødderne fra de hække, 

Finn Riisgaard, Granvænget, er ihærdig som ny formand for Feldingbæk Haverne.

Finn Riisgaard i gang med at gøre en af 
haverne klar til et nyt medlem.

Finn Riisgaard på foreningens nye have-
traktor, som han bl.a. bruger til at slå græs.
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der har omgivet de nedlagte haver, 
fjernes så de ikke ødelægger den nye 
græsslåmaskine. Det kræver maskinkraft, 
som Skive Kommune har lovet at stille til 
rådighed. 

På noget af det areal, hvor der er ble-
vet sløjfet haver i de senere år, er der nu 
i stedet sået græs og plantet frugttræer. 
Evt. udbytte deles man om. 

Et bistade er der også fundet plads til 
– til gavn for bestøvningen.

400 kr. om året
Feldingbæk Haverne ligger gemt øst 
for Hemmersvej ned mod Feldingbæk. 

Arealet ejes af Skive Kommune og blev 
i 1953 udlagt til nyttehaver for unge. 
Senere blev det dog ændret til haver for 
pensionister.

At der ikke er tale om kolonihaver 
skyldes, at arealet ikke må bebygges ud 
over det fælles redskabshus med møde-
lokale, der blev opført ved haveforenin-
gens etablering i 1953.

Ligeledes er der forbud mod at op-
føre drivhuse, men overdækning af mist-
bænke er tilladt – dog ikke om vinteren. 
Og den mulighed benytter flere med-
lemmer sig af, fortæller Finn Riisgaard.

Foreningen bag nyttehaverne har 

kontrakt på at leje jorden til haverne for 
en årlig pris på 25 øre pr. kvadratmeter. 
Kontrakten gælder til 2037. 

Prisen for at leje en have, inkl. kontin-
gent til foreningen, ligger fast: 400 kr. 
årligt. Som nyt medlem skal man betale 
et depositum på 500 kr., som man dog 
får tilbage, hvis man afleverer sin have i 
ryddelig stand. 

Mest til økologiske grønsager
De fleste medlemmer anvender deres 
haver til at dyrke rodfrugter, porrer og 
andre grøntager. 

Jordbær trives også rigtig fint i den 

fede lerjord, men enkelte har valgt et 
indrette deres have som en prydhave.

Vedtægterne for foreningen stiller 
krav om økologisk dyrkning. Der må 
ikke bruges sprøjtemidler.

Selv om Finn Riisgaard har påtaget sig 
mange af de praktiske opgaver i forenin-
gen, er der dog også fælles arbejdsdage. 
Det er en god anledning til at lære de 
øvrige medlemmer af foreningen at 
kende.

Flere af dem har i forvejen en anden 
have. Det gælder fx flere af beboerne 
på Hemmersvej, hvis grund støder op til 
Feldingbæk Haverne.

Selv om de fleste medlemmer af Feldingbæk Haverne anvender deres haver som nyt-
tehave til rodfrugter og grønsager er der også eksempler på smukke prydhaver.

Finn Riisgaard og bestyrelsesmedlem Birgit Storgaard ses her i de nedlagte haver, der 
nu er udlagt med græs og frugtræer. Bierne i stadet bagved t.h. sørger for bestøvning.



6

Juni 2019

6

Tusindvis af Skive-børns lejrskole og feriekoloni

Af Jens Utoft

Det vækker glade minder hos tusindvis 
af nuværende og tidligere skibonitter, 
når de hører navnet Skive Lejrskole og 
Feriekoloni i Vester Vandet i Thy.

Siden 1962 har skoleelever i 5. eller 
6. klasse nemlig haft mulighed for at 
tilbringe op til en uge sammen med de-
res lærer i et af de smukkeste naturom-
råder i Danmark – tæt ved Hanstholm 
Reservatet, der nu indgår som en del af 
Nationalpark Thy – den første af sin art i 
Danmark.

Og for børn med særlige behov har 
der siden starten været tilbud om en 
uges ferie i skolernes sommerferie på en 
såkaldt feriekoloni. Det har især mange 
børn i de almene boligselskaber haft 
glæde af gennem årene.

Etableret af Børnehjælpsdagene
Lejrskolen blev etableret helt tilbage i 
1961, hvor den tidligere præstegård 
blev købt for midler, skabt af overskud-
det de årlige Børnehjælsdagene i Skive. 

Blandt initiativtagerne og efterføl-
gende mangeårig drivkraft var en lærer 
på Søndre Skole (Aakjærskolen), Aage 
Aspel, der senere blev ansat som adjunkt 
på Skive Seminarium. 

Efter en ombygning stod den klar til 
åbning i foråret 1962.

Siden da har måske omkring 30.000 
børn og unge fra skolerne i Skive Kom-
mune været på lejrksole eller feriekoloni 
i Vester Vandet i perioden 1. marts – 30. 
november. Om vinteren er der nem-
lig lukket for at spare på udgifterne til 
opvarmning og for at kunne udføre evt. 
vedligeholdelse.

Netop vedligeholdelse var på et tids-
punkt ved at tage livet af lejrskolen. Efter 
flere år med underskud blev lejrskolen 
i 1975 overdraget til en selvejende 
institution og senere til Skive Kommune, 
der i 2005 overlod ansvaret for driften til 
Ungdomsskolen Skive . 

Frivilligt arbejde
En af de mange frivillige ildsjæle bag 
Skive Lejrskole var den tidligere biolo-
gilærer på Aakjærskolen, Ejler Poulsen, 
som vi talte med om stedet kort før 
hans død pinselørdag.

”Jeg har været med siden 1966, hvor 
jeg som lærerstuderende havde valgt 
biologi som liniefag og kom med som 
led i biologiundervisningen med Aage 
Aspel som underviser. Jeg blev derefter 
ansat på Aakjærskolen med biologi og 
sløjd som fag”, fortalte Ejler Poulsen.

Som lærer var han i Vester Vandet 
med sine egne elever, men overtog også 

opgaven som underviser for kolleger  
2-3 gange om året. 

Som studerende fik han ingen løn, 
men kost og logi, når det var ferieko-
loni. Som lærer fik han heller ikke noget 
ekstra ud over sin faste løn.

Ud over lærerstuderende og lærere 
deltog også psykologistuderende som 
medhjælpere på feriekolonierne.

”Jeg fatter ikke, at Skive Kommune 
ikke ofrer flere penge på at sende børn 
derop. Men desværre er der ikke mange 
lærere med de fornødne kompetencer 
til at give børnene de naturoplevelser, 
der er mulighed for i dette enestående 
område”, lød det fra Ejner Poulsen.

De seneste år har han enkelte gange 
været tilkaldt af skolerne som naturvejle-
der, men mest været tilkaldt som guide 
når private har lejet stedet. 

Derfor glædede han sig også over, at 
politikerne i Skive Byråd afviste en tidli-
gere skoledirektørs ønske om at sælge 
stedet, og at der de senere år er brugt en 
del penge på en tiltrængt restaurering.

Kommende besøgende på stedet kan 
så også glæde sig over, at Ejler Poulsen 
har efterladt en skriftlig guide til en tur 
rundt om den nærliggende Vandet Sø. 

Fortrinsret for folkeskoler
Oprindeligt var det nærmest obligato-
risk for folkeskolerne i Skive Kommune 

Skive Lejrskole i Vester Vandet i Thy har siden 1962 dannet udgangspunkt for 
enestående naturoplevelser på kanten af Danmarks første nationalpark. 

Eiler Poulsen - en af ildsjælene. Heine Mortensen, Ungdomsskolen Skive.
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at benytte Skive Lejrskole mindst én 
gang om året – normalt for 6. klasserne, 
men i enkelte tilfælde også 5. klasser.

”Tidligere skulle skolerne byde ind til 
det kommende skoleår før 1. april. Nu 
sker booking løbende via en outlook-ka-
lender” fortæller Heine Mortensen, der 
som teknisk serviceleder på Ungdoms-
skolen Skive har ansvaret for driften af 
Skive Lejrskole og Feriekoloni.

Skolerne kan ikke booke før 1. januar 
samme år. Derfor har Heine Mortensen  
faktisk oplevet at nogen har booket 
nytårsnat.

I år er det foreløbigt 12 af kommu-
nens 17 folkeskoler, der har booket et 
ophold. Dertil kommer enkelte skoler fra 
andre kommuner plus private, som kan 
leje stedet i weekender uden for de fire 
uger, hvor der er feriekoloni. 

Det koster 1.000 kr. for et døgn på 

hverdage og 4.000 kr. for en weekend. 
Hele indtjeningen fra udlejning går til 
vedligeholdelse.

Intet fast personale
Da Ungdomsskolen Skive overtog sted-
det, var det virkelig forsømt og nedslidt, 
fortæller Heine Mortensen videre.

Han var i øvrigt dengang den eneste 
af de ansatte på ungdomsskolen, der 
selv har været på lejrskole i V. Vandet da 
han gik i 6. klasse.

Dengang var der tilknyttet et fast per-
sonale, bl.a. til at lave mad og gøre rent. 
Den del står børnene og deres lærere 
samt øvrige brugere nu selv for. I stedet 
er der en aftale med en nabokone om at 
udlevere nøgler, og med et lokalt rengø-
ringsfirma om at tjekke rengøringen og 
evt. gøre rent, hvis ikke det er i orden.

”Vi har heldigvis et godt samarbejde 

med teknisk forvaltning, som står for 
vedligeholdelsen af bygningerne. Bl. 
a. har vi fået ekstra bevilliger til et nyt 
tag, efterisolering, nye vinduer og døre, 
toiletter og bad osv.”, siger Heine Mor-
tensen.

Fire ugers feriekoloni
Administrationen af sommerens ferieko-
loni blev overtaget af ungdomsskolen 
for to år siden.

Tidligere blev børnene til somme-
rens feriekoloni udpeget af skolelægen 
og skolepsykologen – oftest børn med 
psykiske vanskeligheder.

Nu varetages opgaven som koor-
dinator og visitator af Jan Snejbjerg 
Jensen, der er leder af det forebyggende 
område ved Skive Kommune.

”Vi gennemfører feriekolonien i fire 
hold i de to første og de to sidste uger 

af skolernes sommerferie”, fortæller Jan 
Snejbjerg Jernsen.

Tilbuddet gives som udgangspunkt 
til børn i 2.-9. klasse med særlige behov 
efter indstilling fra fritidsvejledere og 
andre, der er tæt på børnene.

De enkelte uger er aldersopdelt med 
et vist overlap, idet enkelte børn får 
mulighed for at deltage i mere end én 
uge, ligesom der er mulighed for at tage 
hensyn til individuelle ønsker.

Hvert hold har plads til 32 børn – i 
enkelte tilfælde lidt flere. De ledsages af 
fire voksne, der er udvalgt blandt med-
arbejderne i fritidsklubberne og blandt 
studerende på seminariet.

Under vores besøg 3.-5. juni var Skive 
Lejrskole besat af elever på Kombineret 
Ungdomsuddannelse, der snart rykker 
til Marienlyst som en del af den nye Fag-
lige Grunduddannelse, FGU.

Hellere telt i haven frem for sovesalen. Den smukke udsigt til Vandet Sø.Ungdomsskolens medbragte eventtrailer giver plads til lidt flere overnattende.
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”Numsevaskeriet” – en forsvunden badestrand i Skive

Af Niels Mortensen, 
Skive Byarkiv

Skive Havn kan i år fejre 
150 års jubilæum. Havnen 
blev efter mange års dis-
kussion bygget ved Skive 
Fjord ved Krabbesholm.

Den blev taget i brug i slutningen af 
august 1869 og officielt indviet den 30. 
oktober samme år. 

Havnen blev naturligvis bygget af 
hensyn til skibsfarten til og fra Skive, 
men i 1881 blev den også taget i brug 
til fritidsformål. 

Allerede omkring 1860 var der 
flere små, private badehuse ved ”Krab-
besholm Ladeplads”, som området blev 
kaldt på dette tidspunkt, men først i 
1881 blev det muligt for alle at bade i 
fjorden ved havnen. 

Skive Badeanstalt
En gruppe skibonitter oprettede et aktie-
selskab, ”Skive Badeanstalt”, der opførte 
et badehus ved havnen. Her kunne man 
mod betaling klæde om i fred for nys-
gerrige blikke. I de følgende årtier blev 
der opført flere badehuse ved havnen, 
alle på privat initiativ.

Skibonitter, der ikke havde råd til at 
betale for at bruge bade husene, havde 
traditionelt badet i Skive Å, for bortset 

fra selve havneområdet var den inderste 
del af fjorden ejet af proprietærerne på 
Krabbesholm. Først med Skive Byråds 
køb af Krabbesholms bygninger og 
have, Krabbesholm Skov og området 
omkring havnen i 1906 fik Skive en of-
fentlig badestrand. 

Krabbesholm Højskole, der startede 
i 1907, byggede en badebro ud for 
hovedbygningen, og snart blev stran-
den mellem havnen og indgangen til 
Krabbesholm Sanatorium længere ude 
ad Strandvejen en populær badestrand 
for skibonitterne. 

Inddraget til havneudvidelse
Det var ikke længe, skibonitterne og 
højskoleeleverne fik lov til at nyde den 
bynære badestrand, for fra 1923 til 
1929 blev størstedelen af strækningen 
inddraget til havneformål. 

Skive kommune anlagde et nyt havne-
bassin, nordhavnen, nord for den eksiste-
rende havn, og dermed kom havneom-
rådet til at strække sig et stykke nord for 
Krabbesholm Højskole. Der var kun et par 
hundrede meter badestrand tilbage, og 
derfor købte Skive Byråd i foråret 1934 en 
gård ved Resen Strand for at skaffe egnet 
badestrand til Skives borgere. 

Her opførtes i forsommeren 1934 
en badeanstalt med omklædningsrum, 
toiletter, kiosk, badebro m.m.

I forbindelse med anlæggelsen af 
nordhavnen og opfyldningen for at 
skaffe plads til Skive Gasværk blev der 
anlagt en bred mole ud i fjorden, som 
blev afsluttet med en stensætning, der 
skulle forhindre, at fjorden under storm-
vejr gnavede af det opfyldte areal. 

Når vinden var i nord eller øst, blev 
der aflejret sand i hjørnet mellem 
Strandvejen og molen, og der opstod 
ret hurtigt en bred og lavvandet sand-
strand, der snart blev taget i brug som 
badestrand af Skives borgere. 

Ulækre forhold ved ”Numsevaskeriet”
Den nye strand fik flere navne: Gas-
værks-stranden” eller kælenavnet 
”Numsevaskeriet”. 

Hvornår kælenavnet er opstået, vides 
ikke, men det nævnes første gang på 
tryk i juli 1944. Det var lærer og byråds-
medlem O. Nissen, der brugte navnet 
på et byrådsmøde i forbindelse med, at 
en turist i Skive i Skive Folkeblad havde 
kritiseret forholdene ved badestanden:

”Han havde været ude at bade ved 
stranden ved Skive Gasværk, og mage 
til det svineri, der forefandtes her, havde 
han aldrig set. Det flød overalt med 
snavset papir og uhumskheder af lige 
så uappetitlig som unævnelig karakter. 
- Det sted tjener sandelig ikke Skive by 
til ære.” 

Folkebladet tilføjer: ”Vi måtte be-
skæmmet give turisten ret i hans kritik af 
forholdene ved gasværks-stranden.”

Krav om nødtørfthus
På et byrådsmøde få dage senere tog 
lærer Nissen så sagen op i byrådet ”for 
at henlede ejendomsudvalgets opmærk-
somhed på de hygiejniske forhold på 
stranden ved Skive Gasværk – ”Numse-
vaskeriet”, som han betegnede det. 

Han kritiserede, at stranden med sine 
papirdynger og uhumske nødtørft bag 
buskene er et sørgeligt syn ved siden af 
den smukke Strandvej og strandprome-
nade, der er under anlæggelse.”

Strandpromenaden er stien fra hav-
nen til Resen Strand. 

Nissens indlæg udløste en ret langva-
rig debat om det forsvarlige i overhove-
det at benytte den omtalte badestrand, 
og det blev besluttet, at der skulle 
foretages en undersøgelse af, hvorvidt 
badevandet ved ”Numsevaskeriet” var 
sundhedsfarligt – og hvis det ikke var 
det, skulle der foretages en rensning af 
stranden og eventuelt bygges et nød-
tørftshus.

Måske sundhedsfarligt
Når det kunne være sundhedsfarligt 
at bade ved stranden, skyldtes det, at 
næsten alt spildevand fra Skive by blev 

Private oprettede i 1881 ”Skive Badeanstalt”, som opførte et badehus ved havnen.
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ledt urenset ud i Skive Å og derfra ud i 
Skive Fjord. 

Skives aviser var fra 1930’erne og ind-
til 1970’erne, hvor Skive fik et rensean-
læg, fyldt med bekymringer og advars-
ler fra skiftende kredslæger, der havde 
ansvaret for kontrollen af badevandets 
kvalitet. De frarådede gang på gang 
badning i Skive Å og i den inderste del 
af Skive Fjord helt ud til Resen Strand, 
hvor de heller ikke var så begejstrede 
for, at folk badede. Der blev aldrig 
nedlagt forbud mod at bade i åen eller 

fjorden, og skibonitterne lod sig ikke gå 
på at lægernes advarsler, men fortsatte 
gladelig med at bade ved såvel ”Num-
sevaskeriet” som ved Resen Strand. Et 
ekstra ”plus” ved at opholde sig stran-
den var, at der var en umiskendelig duft 
af bygas fra naboen, Skive Gasværk …

I 1941 fik den nystiftede ”Skive 
Dameroklub” lov af havneudvalget til at 
placere foreningens bådehus og både-
bro ved ”Numsevaskeriet”, og i begyn-
delsen af 1960’erne blev Skive Roklub 
og Skive Sejlklub flyttet fra sydhavnens 

sydmole til ”Numsevaskeriet” som følge 
af, at havneudvalget ønskede at anven-
de de to klubbers arealer ved sydhavnen 
til placering af nye virksomheder. 

Afløst af lystbådehavnen
På dette tidspunkt var det blevet mere 
almindeligt at eje en sejlbåd. Der var 
meget begrænset plads til sejlbådene i 
havnen, og derfor blev det i 1968 be-
sluttet, at der skulle bygges en lystbåde-
havn umiddelbart nord for nordhavnen.

Dermed var det forbi med at bade 

ved ”Numsevaskeriet”– stranden for-
svandt simpelthen i forbindelse med 
anlæggelsen af Skive Lystbådehavn.

Der blev dog bademuligheder nord 
for lystbådehavnen, og i nogle år var der 
en badebro her, men den nye strand blev 
aldrig et tilløbsstykke – måske fordi der 
både var muligheder for at bade i varmt 
vand i Skive Badeland, og fordi de fleste i 
dag har muligheden for at tage bilen og 
køre til gode badestrande andre steder 
ved Limfjorden eller ved Vesterhavet?

JAN 
BLOCH
MALERFIRMA

A
P
S

BREUM
9757 6139

SKIVE
2022 6139

DANSKE MALERMESTRE

”Numsevaskeriet” var en fin bred sand-
strand. Det var først, når man kom i 
vandet, at der kunne blive problemer. Bag 
stranden ses til højre strandens naboer. 
Fra venstre ESSO’s benzin- og olielager, 
Skive Kulkompagni med den store kulkran 
og Skive Gasværk. Naboerne både stø-
vede og lugtede. Foto fra omkring 1945.
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GreenLab er Skives grønne spydspids

Af Jens Utoft

I mere end et halvt år har forbipasse-
rende på Rute 26 ved Kåstrup nord for 
Skive kunnet notere en stadigt stigende 
byggeaktivitet.

Sideløbende med byggemodningen 
af de første 18 hektar i et nyt erhvervs-
område har hele fire virksomheder været 
i gang med at bygge i det område, der 
for alvor skal bringe Skive Kommune i 
front på internationalt plan som spyd-
spids for en bæredygtig grøn udvikling. 

”GreenLab Skive startede for fem år 
siden som en masterplan, som kommu-
ne satte penge af til at udvikle”, fortæl-
ler Steen H. Hintze, der er adm. direktør 
for Energifonden Skive og udviklingsdi-
rektør for GreenLab Skive A/S.

Idegrundlaget for hele området er at 
samle en række virksomheder, der kan 
udvikle og demonstrere nye teknologier 
indenfor vedvarende energi og bære-
dygtig genanvendelse af ressourcer.

Store investeringer
”Det seneste år er der foreløbigt investe-
ret 5-600 mio. kr., og i løbet af de næste 
fem år forventer vi at nå op på ca. 1,3 
mia. kr.”, fortæller Steen Hintze.

Foreløbigt er der byhggemodnet 18 
hektar i området, og på sit junimøde 
får Skive Byråd forelagt et forslag til en 

lokalplan, der giver mulighed for opkøb 
og byggemodning af yderligere 30 hek-
tar jord i området. 

”De igangværende projekter har på 
årsbasis givet ca. 100 arbejdspladser i 
byggebranchen og i løbet af i år for-
venter vi, at der er skabt 75-100 perma-
nente arbejdspladser i de nye virksom-
heder”, siger Steen Hintze videre.

I løbet af de næste fem år forventer 
han, at der i alt vil være skabt ca. 500 
nye arbejdspladser i GreenLab Skive, 
hvortil kommer et yderligere antal ar-

bejdspladser i servicesektoren.
Det vil både give beskæftigelse til 

lokale, men helt sikkert også medføre 
tilflytning af medarbejdere med særlige 
kompetencer, forventes Steen Hintze.

Proteinfabrik hjælper fiskerne 
En af de nye virksomheder, som allerede 
er i gang i området, er Danish Marine 
Protein, som laver økologisk dyrefoder.

Hertil anvendes bl.a. søstjerner, som 
hidtil har udgjort et stort problem for 
muslingefiskeriet fordi søstjernerne æder 

muslingerne. Nu kan muslingefiskerne i 
vinter- og forårsmånederne i stedet af-
sætte søstjernerne til fabrikken i Kåstrup.

På andre tidspunkter af året vil pro-
duktionen af proteinfoder være baseret 
på græs og på alger fra fjorden – i alle 
tilfælde ved anvendelse af overskuds-
varme fra en eller flere af de øvrige 
virksomheder i GreenLab Skive.

Det nye foder skal erstatte importeret 
soyaprotein fra bl.a. Kina.

Virksomheden er etableret i samar-
bejde mellem foderstoffirmaet Vestjysk 
Andel og lokale landmænd. 

Plastaffald til diesel
Den foreløbigt største investering i om-
rådet på godt 200 mio. kr. er opførelsen 
af en fabrik, der skal omdanne plastaf-
fald til bl.a. diesel.

Bag dette projekt står den norske 
virksomhed Quantafuel, som efter et 
vellykket demonstrationsprojekt i Me-
xico sammen med lokale investorer har 
besluttet at bygge sit første anlæg i fuld 
skala i Kåstrup. 

Dette anlæg skal dagligt omdanne ca. 
60 tons plastaffald til gas ved at varme 
det op i specielle ovne, og derefter køle 
det ned til væskeform, hvoraf de meste 
kan anvendes til fremstilling af diesel, an-
det til fremstilling af nyt plastic og resten 
anvendes til opvarmning af plastaffaldet. 

Investeringer på ca.1,3 mia. kr. ventes at skabe op mod 500 nye 
arbejdspladser de næste fem år og tiltrække nye indbyggere.

GreenLab Skives udviklingsdirektør Steen Hintze foran det kommende biogasanlæg.
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Så snart den første fabrik på ca. 
2.500 kvadratmeter er i fuld produktion, 
formentlig lige efter sommerferien, er 
det planen at udvide kapaciteten til 
det dobbelte og senere måske til det 
tredobbelte.

Stort biogasanlæg
Det foreløbigt største projekt er opfø-
relsen af et stort biogasanlæg, hvor 50 
lokale landmænd og lokale investorer er 
gået sammen med den tyske energikon-
cern E.ON om at etablere et anlæg til 
godt 230 mio. kr.

Anlægget skal stå klar til at gå i pro-
duktion inden udgangen af 2019 for at 
blive omfattet af de hidtidige regler for 
støtte til biogasproduktion.

Biogassen fremstilles ved tilsætning af 
specielle bakterier til gylle og andet bio-
logisk affald fra landbruget og fødevare-
industrien, fx fra proteinfoderfabrikken.

”Det er positivt for de mange land-
brug i området at det er lykkedes at få 
bygget egnens hidtil største biogasan-
læg - ikke mindst for de mange økolo-
giske landmænd og for den fortsatte 
udvikling af det økologiske Thise Me-
jeri”, siger Steen Hintze videre.

Gylle fra økologiske landbrug må 
nemlig ikke blandes sammen med an-
den gylle, og derfor er biogasanlægget 
delt op i to separate afdelinger.

Leveres til naturgasnettet 
Den rå biogas indeholder en del CO2 og 
en smule svovl, som skal fjernes for at 
gassen kan leveres til naturgasnettet. 

Her er det også muligt at gemme 
gassen i underjordiske lagre til tidspunk-
ter, hvor der er mest brug for den – fx til 
opvarmning om vinteren eller til pro-
duktion af strøm når vindmøllerne står 
stille.

På sigt kan der blive tale om at 
anvende den overskydende CO2 til at 
producere syntetisk biogas. Det kan ske 
ved at tilsætte brint, som kan udvindes 
af vand med strøm vindmøller når de 
producerer mere, end der er brug for.

Derfor er der også planer om opfø-
relse af en ny vindmøllepark i omådet.  

Endelig har det kommunale affaldssel-
skab Nomi4S etableret en ny og mo-

derne genbrugsplads, som er i drift.

Forskning og udvikling
GreenLab Skive handler dog ikke kun 
om, produktion men i høj grad også om 
forskning og udvikling. 

På nationalt plan er der således ind-
gået en aftale med Danmarks Tekniske 
Universitet om etablering af en digital 
forskningsplatform med lagring af data, 
som giver forskere mulighed for at 
følge, hvad der sker i de enkelte projek-
ter.

Samtidigt arbejder GreenLab Skive 
på at blive nationalt center for lagring 
af energi. Det forventer Steen Hintze vil 
øge interessen for at være med.

Endvidere arbejder GreenLab i samar-
bejde med vindmølleindustrien på at få 
skabt Europas førende uddannelsescen-

ter for højtvolt-området, hvor Skive Col-
lege i forvejen henter ca. 2.000 kursister 
til byen hvert år.

”Samlet set er vi ved at skabe noget, 
der ikke er set andre steder i verden. Det 
er ikke kun et lokalt, men også et globalt 
projekt, som vil skabe vækst og udvik-
ling for hele egnen” siger Steen Hintze.

Han forventer, at der I 2022 er etable-
ret et nyt innovationscenter i GreenLab 
Skive, hvor virksomheder kan deles om 
fælles udviklingsprojekter. 

Arbejdet er påbegyndt og intensive-
res i løbet af efteråret. 

Mange samarbejdspartnere
Den fremtidige drift og udvikling af 
GreenLab Skive, herunder udlejning af 
jorden, er overladt til et nyt aktieselskab, 
der ejes af Energiselskabet Eniig, Skive 
Kommune og Spar Vest Fonden med en 
samlet kapital på 75 mio. kr.

Selskabets rolle er at udvikle og stå for 
drift af GreenLab-området, herunder ud-
veksling af energi, erhvervsudvikling og 
udlejning af jord, (som kommunen ejer).

Ud over de allerede nævnte virksom-
heder og institutioner er der gennem 
de seneste år etableret et stærkt part-
nerskab omkring GreenLab Skive med 
bl.a. Siemens Gamesa, DEIF, Frontmatic, 
Erhvervsakademi Dania og Aalborg 
Universitet.
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Renoveringer og forbedringer for mange millioner

Lejerne i de 314 boliger i afdeling 7 Ege-
risvej-Kirkealle og Gammelgårdsvej har 
på et afdelingsmøde besluttet at udskif-
te alle vinduer og døre i afdelingen. Det 
går i gang til efteråret og ventes at koste 
omkring 18 mio. kr., oplyste formanden 
for AAB, Peter Hadrup i sin beretning på 
foreningens generalforsamling 28. maj.

”Det tog noget tid inden finansie-
ringen faldt på plads, da vi havde bedt 
om afdragsfrihed i 5 år for at undgå en 
huslejeforhøjelse”, sagde formanden.

En licitation ventes gennemført i 
august i år, og selve udførelsen af arbej-
derne forventes at tage cirka 70 uger.

Beboerne i de små lejligheder, også 
kaldet altangangshusene ud mod Kirke 
Allé, har på et ekstraordinært møde i 
august sidste år besluttet, at få totalre-
noveret deres lejligheder med nyt gulv, 
køkken og nyt badeværelse.

Det er hårdt tiltrængt at få boligerne 
renoveret. Under renoveringen bliver 

det nødvendigt at genhuse beboerne i 
ungdomsboligerne på Arvikavej. Deref-
ter bliver der en huslejeforhøjelse på ca. 
450-500 kr. pr. bolig pr. måned, men 
huslejen er i forvejen ret lav.

Facader udskiftes
I afdeling 4 på Holstebrovej er den faca-
debeklædning, der blev monteret ved 
renoveringen nu ved at blive udskiftet.

Der bliver monteret nye sprøjtelake-
rede zinkplader og en korrekt tætning/
isolering af hjørnerne. Alle entrepre-
nører, producent, grossist, arkitekt og 
boligforeningen deltager økonomisk i 
løsningen, som ventes færdig uge 37.

Afdeling 10, Fyrre- og Granvæn-
get besluttede i august sidste år på et 
ekstraordinært møde at få sat nyt hegn 
op. Det udføres i vedligeholdelsesfrit 
komposit og stolperne af beton. 

Indkøb og opsætning af hegn beløber 
sig til 2 mio. kr. Afdelingen har fået et 
tilskud på 900.000 kr. og dækker resten 
selv med en huslejestigning på 45 kr. pr. 
måned pr. bolig. 

Afdelingen har også besluttet af få 
underjordiske affaldscontainere,

Luftfotos med dronefly
Boligforeningen har haft et firma til at 
overflyve samtlige af boligforeningens 
42 boligområder med en drone.

Dronen har taget billeder af boligom-
råderne, som ud over flotte billeder til 
brug for markedsføring har givet bolig-
foreningens administration en komplet 
opmåling af græs, stibelægning, asfalt, 
bede og hæk.

Ligeledes har boligforeningens admi-
nistration fået nogle ekstra gode billeder 
af samtlige tage mm – som netop er 
brugt til en taginspektion.

Helhedsplaner trækker ud
I forbindelse med en helhedsplan for de 
128 ungdomsboliger på Arvikavej har 
boligforeningen holdt to møder med 
Skive Kommune med deltagelse af borg-
mesteren, planchefen, teknisk forvalt-
nings direktør og byrådssekretariatet.

Bygningernes tilstand er bestemt ikke 
noget at skive hjem om og der arbejdes 
for tiden med en løsningsmodel, som 

omfatter salg af boligerne og opførelse 
af 50-60 nye boliger et andet sted – evt. 
ved åen.

Hvad angår helhedsplaner for Is-
landsvej og Finlandsvej har Landsbyg-
gefonden i oktober/november 2017 
delvis prækvalificeret afdelingerne til 
huslejestøtte i forbindelse med en større 
renovering. Der arbejdes stadig med 
sagen, hvor vi håber snart at komme i 
gang med renoveringen. 

Helhedsplaner for Salling og Fur
Skive Kommune har godkendt en forelø-
big helhedsplan for AAB’s 150 boliger i 
Salling og på Fur. 

Det er planen, at boligantallet redu-
ceres med 36 boliger, fordelt med 14 i 
Breum, 4 i Jebjerg, 2 i Selde, 4 i Durup 
og 12 på Fur. 

En stor del af boligerne i Salling og 
på Fur har indtil 1/1 2019 været dæk-
ket økonomisk af Skive Kommune ved 
eventuel tomgang, altså lejeledighed. 
Nu hænger AAB selv på huslejen.

Leasing af fællesvaskerierne.
Som sikkert bekendt har alle afdelinger, 
på nær afdeling 4 Holstebrovej, på de 
seneste afdelingsmøder i foråret 2018 
godkendt, at fællesvaskerierne sælges 
og afdelingerne i stedet indgår en 10-
årig leasingaftale med firmaet Nortec.

Helhedsplaner for Dalgaskollegiet og boliger i oplandet lader vente på sig.

Eksempel på opmålking fra Bjarkesvej
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Administrationen har siden disse 
beslutninger efteranalyseret tilbuddet 
og har i den forbindelse fået aftalt, at 
boligforeningen årligt fakturerer Nortec 
for udgiften til el i fællesvaskerierne. 
Dette kommer naturligvis så til at indgå 
i afdelingernes udgift til leasing, men 
nettovirkningen for afdelingerne bliver 
over en 10-årig periode, at de vil spare 
cirka 700.000 kr., idet Nortec kan fra-
trække elafgiften. Dermed kan vi spare 
elafgift og moms af dette.

Tumult om Skive Fjernvarme
Peter Hadrup omtalte i sin beretning 
den tumult, der har været i foråret om 
Skive Fjernvarme, hvor næsten 200 
mødte op til en ekstraordinær gene-
ralforsamling fordi bestyrelsen havde 
ønsket ansvarsfritagelse for at starte 
byggeriet af et nyt varmeværk på Hol-
stebrovej inden den endelige afgørelse 
fra Energiklagenævnet foreligger.

Forslaget blev trukket, bl.a. fordi 
AAB’s bestyrelse ikke kunne støtte for-
slaget. Den endelige beslutning træffes 
derfor på Skive Fjernvarmes ordinære 
generalforesamling i september, hvor 
afgørelsen for Energiklagenævnet ventes 
at forelægge.

Udskydelsen af byggeriet er medvir-
kende til, at Skive Fjernvarme har været 
nødsaget til at forhøje varmeprisen.

Lave administrationsudgifter
Forretningsfører Gert Holm gennemgik 
hovedafdelingens regnskab for 2018, 
der viste et lille underskud på 25.000 kr.

Af de samlede udgifter på 7,3 mio. 
kr. er hovedparten (63 %) udgifter til 
kontorpersonale.

Administrationsbidrag fra de enkelte 
afdelinger udgør godt 6,2 mio. kr., hvil-
ket svarer til knapt 3.500 kr. pr. bolig.

En sammenligning med ni tilsvarende 
boligforeninger fra 2017 viser i øvrigt at 
AAB lå lavest med 3.374 kr. pr. bolig.

En gennemgang fra et kontor i sta-
tens centraladministration viser i øvrigt, 
at de fleste afdelinger i AAB er rigtig 
godt med, når det gælder effektiv drift.

Bjarkesvej ligger i top med 100 % og 
i gennemsnit er effektiviteten i AAB’s 
afdelinger 92,9 %, hvor den i Skive 
Kommune som helhed er 85,4 % og i 
Region Midtjylland 84,2 %.

I budgettet for 2020 er der afsat lidt 
færre udgifter til personale og kontor-
hold, men lidt mere til øvrige udgifter.

Dispositionsfonden har i 2019 fået 
tilført godt 2,8 mio. kr. fra fortsat betaling 
af de lån, der ellers er indfriet. Nogle er 
dog helt eller delvist fritaget. Samlet ud-
gjorde det indbetalte beløb for udløbne 
lån godt 10,4 mio. kr., hvoraf ca. 7,6 mio. 
kr. er indbetalt til Landsbyggefonden.

Både regnskaber og budget blev 
godkendt.

Genvalg til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgte Peter 
Hadrup, Bjarkesvej, som formand uden 
modkandidat
 Jan Sørensen Dalgas Allé og Bjarne 
Hansen, Finlandsvej blev genvalgt til 
hovedbestyrelsen efter kampvalg med 
Niels Jørgen Birkholm Andersen, der var 
foreslået af bestyrelsen for afdeling 11,1.

Generalforsamlingen godkendte 
herefter bestyrelsens forslag om valg af 
suppleanter: 1. Ole Steffen Larsen, for-
mand for afd. 1, Ringparken og 2. 
Torben Manthai, formand for afd. 11.2, 
Dalgas Allé.

Der var ingen andre forslag.
Generalforsamlingen blev gennem-

ført under myndig ledelse af boligfor-
eningens faste advokat, Anders Jessen 
Schmidt.

Generalforsamlingen i AAB samlede knapt 
120 deltagere, som indledte mødet med 
en tre retters menu.

Advokat Anders Jessen Schmidt.
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Nedlæggelsen af fællesvaskerierne på Dalgas Allé 1-47 i Skive har givet plads til at 
indrette to nye gæsteværelser, hver med eget køkken og bad og op til 4 sovepladser. 

Værelserne kan lejes af alle beboere i AAB for en pris på 200 kr. pr. døgn ved henven-
delse til kontoret. Foto: Gert Holm

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer 
Kommuner indfører i 2019 en ny af-
faldsordning med det fornål at genan-
vende en større del af affaldet

I løbet af 2019 skal dagrenovationen 
derfor sorteres i madaffald og restaffald.

Det betyder, at affaldsselskabet No-
mi4S fra september og ca. 4 måneder 
frem ombytter beholderen til dagreno-
vation med en ny beholder, der har to 
rum - ét til madaffald og ét til restaffald.

Samtidigt udleveres en køkkenspand 
og grønne plastposer til madaffaldet, 
oplyser selskabet.

Den to-delte affaldsbeholder bliver 
tømt af en to-delt skraldebil, der aflæs-
ser i to omgange, så der ikke sker en 
sammenblanding.

Restaffaldet køres til et forbrændings-
anlæg og udnyttes til produktion af el 
og fjernvarme, mens madaffaldet - efter 
endt forbehandling - køres til et biogas-
anlæg, der udnytter det til energi og 
gødning. 

Ændringerne omfatter ikke de afde-
linger, hvor beboerne i forvejen sorterer 
affaldet i flere fraktioner i fælles contai-
nere.

Folketinget har med virkning fra 1. juli 
2019 ændret reglerne for tildeling af 
ledige bliger i almene boligfreninger.

Efter de hidtil gældende regler anvi-
ses alle ledige familieboliger altid først 
til boligsøgende, der allerede har bolig i 
foreningen - og dernæst til boligsøgen-
de, som ikke bor hos boligforeningen 
i forvejen. Dette kaldes en opryknings-
venteliste. Med de nye regler vil denne 
fortrinsret kun gælde for hver anden 
ledige almene familiebolig. De øvrige 
ledige boliger tildeles efter ren ancien-
nitet (dato for opskrivning).

Det er i bund og grund en stor æn-
dring i forhold til de hidtidige fordele 
ved at søge fra en bolig til en anden 
internt i boligforeningen.

Nyt liv i Dalgas’ helhedsplan
Skive Byråds byudviklingsudvalg har på 
sit møde 15. maj nikket ja til et forslag 
fra AAB’s forretningsfører Gert Holm om 
at søge Real.dania Fonden om støtte til 
at realisere den helhedsplan om et løft 
til Dalgas-kvarteret, som blev udar-
bejdet for nogle år siden. Målet er at 
fremme et øget fællesskab i kvarteret,

Nye gæsteværelser kan 
lejes af alle beboere 

Ny affaldsordning skal øge genbrug Fortrinsret til ledige boliger halveres
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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
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Dalgas Alle 1-47
Afdelingsbestyrelse: 
• Niels Jørgen Andersen (formand), 
• Dorte Melgaard 
• Mohamad Mustafa Bilal. 
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113, 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434,
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 
Carsten Friis, tlf. 2710 9118 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dalgas Alle 49-65
Afdelingsbestyrelse: 
• Torben Manthai (fmd.)
• Evald Bilberg
• Finn Thoft Pedersen
Viceværter: Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434, 
Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113,
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.

Dølbyvej 6-38
Afdelingsbestyrelse: 
• Birgitte Sørensen (formand)
• Lisbeth Nielsen
• Elisabeth Krista Mikkelsen. 
Viceværter: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Finlandsvej 1-23 og Islandsvej 1-18
Afdelingsbestyrelse: 
• Lena Mikkelsen (formand)
• Ove Christensen
• Leif Andersen. 
Viceværter: Bent Jakobsen, tlf. 2710 9107 og 
Jan Dahl, tlf. 2710 9105 

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 (formand)
• Torben Krog
• Ingelise Svenningsen. 
Viceværter: Carsten Friis, tlf. 2710 9118, 
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

Havnevej 19
Vicevært: Jan Dahl, tlf. 2710 9105

Holstebrovej 54-66
Afdelingsbestyrelse;
• Jens Christensen (formand)
• Gisela Franke
• Lis Filtenborg 
• Knud Kristiansen
• Jette Hangaard. 
Vicevært: Leif Haubro, tlf. 2710 9104

Kirke Alle 4A-8D og 10-90, Egerisvej 
9-53 og Gammelgårdsvej 2-11
Afdelingsbestyrelse: 
• Benthe Kristensen (formand)
• Jens Riis Bojsen 
• Henning Seindal
• Anni Friis Christensen 

• 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.

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  (formand)
• Svend Aage Nielsen
• Martin Soelberg. 
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: 
• Ole Stefan Larsen (formand)
• Lene Rasmussen
• Peter Paulsen
• Lars Vine Thorsen
• Daniel Burhøj
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: Klaus Bjerg, tlf. 2710 9106 og 
Karsten Justesen,tlf. 2710 9103

Stoholm, Bakkevej
Kontaktperson: Mona Kjeldsen
Vicevært: Kontaktes på tlf. 2710 9111.

Skive Ungdomsboliger
Dalgas Kollegiet, Arvikavej
Afdelingsbestyrelse: 
• Tina Thaudal Mortensen, 611, 
• Naja Holmberg, 411
• Daniella Kristensen, 526
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112,
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
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: 
• Andi Holmfred, 43 (formand)
• Klaus Kristensen, 53
• Lasse Nørgaard Villadsen, 61
• Marie Dorthea Kirkegaard, 25
Viceværter: Jens Kolding, tlf. 2710 9112, 
Michael Pedersen, tlf. 2710 9113 
Bjarne Thorsager, tlf. 3076 5434
Carsten Friis, tlf. 2710 9118
Claus Justesen, tlf. 3076 5430 og
Jørgen Værden, tlf. 2710 9115.
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Danmark i bedre balance?

Den lokale verdensstjerne, popsangeren Mads Langer, 
var udset som trækplaster, da unge fra Skive Gymna-
sium og Skive College fredag den 3. maj var inviteret 
til 2. udgave af Skivemødet på Jenle for at deltage i en 
diskussion om gennemførelsen af FN’s verdensmål for 
en bæredygtig udvikling.

Mads Langer er en af de få kunstnere, der ikke er 
bange for også at udtrykke sig politisk, men erkendte, 
at han ved at skulle rejse rundt til det meste af verden 
er blandt klimasynderne ved at benytte flytransport.

- Men i det daglige er jeg meget bevidst om mit 
klimaaftryk, sagde han. 

Temaet for Skivemødet er ”Danmark i balance”. Det 
samlede over tre dage deltagere og indlægsholdere fra 
nær og fjern på både Jenle og på Posthustorvet i Skive, 
ligesom fejringen af Skive Havns 150 års jbuilæum 
indgiv i det samlede arrangement. På billedet ses t.v 
Skivemødets idemand Chr. Have og Mads Langer.


