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Nyhedsbrev 
Viborg Landsbysammenslutning vil udsende nyhedsbreve, når der er no-

get vi finder er relevant at udsende informationer om, der kan komme 
landdistrikterne til gavn.  

Nyhedsbrevene vil variere i længde, og der vil ikke være et fast interval 
for udsendelse. 

 

Viborg Landsbysammenslutning 
Bestyrelsen og suppleanterne har siden stiftelsen, arbejdet intensivt for at 

få grundpillerne for foreningen på plads. Vi har fordelt opgaverne blandt 
os og afholdt mange møder dels i bestyrelsen og dels med Viborg Kom-

mune. Vi har fået vores eget logo, og det vil være gennemgående på alt 
hvad vi arbejder med. Hjemmesiden og de sociale medier er også ved at 

være på plads, ligesom medlemshvervningen også har fyldt en del.  
 

Repræsentanter for Landdistrikterne 
Vi får løbende indmeldinger ind fra de forskellige landsbyer og områder 
om deres repræsentant i repræsentantskabet. Lige nu er vi 30 medlem-

mer. Vi vil selvfølgelig gerne have flere med, og er dit område endnu ikke 
repræsenteret, kan vi kun opfordre til at I, i jeres lokalområde taler sam-

men om, hvem der kunne være jeres repræsentant. Send en mail til Ida 
Korgaard fra bestyrelsen, hun er medlemskoordinator, og hendes mail-

adresse er: idakorgaard@mail.tele.dk  
 

Hvem er Viborg Landsbysammenslutning 
Vi vil meget gerne i bestyrelsen komme ud i jeres område og fortælle om 
Viborg Landsbysammenslutning, hvad vi kan gøre for jer, og hvorfor vi 

gerne vil have en repræsentant fra jeres område. Kontakt os, enten ved 
at ringe til en af os i bestyrelsen eller skriv en mail til: info@viborglands-

bysammenslutning.dk, så tager vi kontakt til jer efterfølgende for at lave 
en aftale.  
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Repræsentantskabsmøde d. 12-4-2016 
Vi afholder det første repræsentantskabsmøde for repræsentanter, der er 

registreret hos os som deres områdes repræsentant. Vi afholder mødet 
tirsdag d. 12. april i Borgerhuset ”Stationen” Ll. Sct. Hansgade 7, 8800 Vi-

borg. (Den gamle brandstation) Dagsorden for mødet ser således ud: 
 

 
Kl 19.00:  Velkomst 

    19.15:  Randers kommunes erfaringer  
v./Line Marie Sørensen, udviklingskonsulent ved Randers Kommune 

    20.00:  Kaffepause 
    20.30:  Repræsentantskabets rolle 

    21.00:  Lokale problemstillinger (gruppe arbejde) 
    21.30:  Opsamling 

    22.00:  Tak for i dag 
 

En opfordring 
Det er vigtigt at vi har fokus på, hvad vi i vores områder oplever, der kan 
være en udfordring for os, i vores dagligdag i vores områder. Derfor opfor-

dres I til at snakke om, ude hos jer, hvad I netop oplever som noget, der 
kan sættes fokus på, og vi i fællesskab kan bringe i tale som noget, der 

skal/kan gøres noget ved. Det kan være for at gøre livet i vores by lettere 
eller kan være ting, der kan gøre det mere attraktivt for bosætningen i 

vores byer og områder. Send jeres forslag og kommentarer til Ida Kor-
gaard: idakorgaard@mail.tele.dk 

 

Snapsting 2016 
Viborg Landsbysammenslutning er i samarbejde med Viborg 

kommune og ejendomsmæglere indgået et samarbejde, der 
skal sætte fokus på bosætning i landdistrikterne i Viborg Kom-

mune. Der arbejdes ud fra at få fokus på hvorfor, det er godt 
at bo i vores områder, og de værdier der understøtter valget 

ved at bo uden for de større byer. Dette tiltag skulle gerne 

munde ud i nogle videoer fra udvalgte byer, og en event der 
vil ske i ugen, hvor Snapstinget afvikles. Rammerne er endnu 

ikke helt færdige, men der arbejdes ihærdigt på at det vil ske. 
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Landdistriktspolitikken i Viborg Kommune 
En ting vi i Viborg Landsbysammenslutning meget gerne vil være med til 

at forme, er den kommende landdistriktspolitik i Viborg Kommune. Det vil 
vi, fordi vi er de nærmeste til at dele ud af erfaringerne omkring, hvordan 

rammerne i landdistrikterne er nu og, hvordan vi kan præge og være med 
til at ændre det, der ikke fungerer, og det vi godt kunne tænke os, der 

kunne være med til at skabe bevågenhed og vækst for os der bor i landdi-
strikterne. 

Landdistriktspolitikken skal defineres her i den kommende tid i 2016, så 

derfor er vi nødt til at italesætte de tanker og forhold, der er vigtige for 
os. Derfor vil det være vigtigt for os, at komme i dialog med kommunen, 

om forholdene vi vil præge og italesætte, det der er vigtigt. Det kan være 
alt fra infrastruktur, sociale eller kulturelle forhold, internt dækning, er-

hverv, serviceudbud og borgerinddragelse. Ja der er mange forhold, og 
det er det vi sammen skal bringe i spil for livsvilkårene i landdistrikterne. 

Vi ser det som den første store opgave for repræsentantskabet. 
 

Puljer 
Lige nu er der puljer der kan være interes-
sante for jer, at kigge nærmere på.  

Pulje til forskønnelse af landsbyerne: 
http://kommune.viborg.dk/Borger/Byg-

geri,-bolig-og-flytning/Min-ejendom/Byfor-
nyelse/Byfornyelse-mindre-byer 

 
Pulje for landsbyfornyelse: 

http://kommune.viborg.dk/Borger/Byg-
geri,-bolig-og-flytning/Min-ejendom/Byfor-

nyelse/Pulje-til-Landsbyfornyelse 
 

Støtte til vedligeholdelse af arealer:  
http://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Min-ejen-

dom/Byfornyelse/Stoette-til-vedligeholdelse-af-arealer 

Pulje til civil integraition: 
 http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Tilskud-og-

fonde/Kommunale-puljer/Pulje-til-civil-integrationsindsats 
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Kontaktoplysninger 
 

Bestyrelse: Navn: By: Mailadresse: 
Formand Lone Kastberg Møldrup lonekastberg@viborglandsbysammenslut-

ning.dk 

Næstformand Peter Skovmos Karup peterskovmos@viborglandsbysammenslut-
ning.dk 

Sekretær Birte Philips Knudby birtephilips@viborglandsbysammensluting.dk 

Kasserer Ingrid Bøgevig Fristrup kasserer@viborglandsbysammenslutning.dk 

Medlemmer Ida Korgaard Hvam idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk 

Facebook, hjemmeside Gitte Hagsholm Hammershøj gittehagsholm@viborgsammenslutning.dk 

 Ole Bent Sørensen Højbjerg olebentsoerensen@viborgsammenslutning.dk 

 Knud Erik Christensen Ravnstrup knuderikchristensen@viborgsammenslut-
ning.dk 

 Inge Lise Sterup Havredal inge-lisesterup@viborglandsbysammenslut-

ning.dk 

Suppleanter:    

 Jimmie Andersen Kvorning jimmie@viborglandsbysammenslutning.dk 

 Michael Hildebrandt Troelsen Rindsholm michaelhildebrandt@viborgsammenslutning.dk 

Revisor:    

 Oda Thomsen Kjeldbjerg  

Revisorsuppleant:    

 Inger Jepsen Koldkur  

    

   info@viborglandsbysammenslutning.dk 

 

Her kan du finde os 
 

Viborg Landsbysammenslutnings hjemmeside: 
www.viborglandsbysammenslutning.dk 

 

Find os også på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/442254882644896/?fref=ts 

 
 

Repræsenterede områder 
Er din landsby/dit område endnu ikke repræsenteret i Viborg Landsbysam-

menslutning, så send er mail med kontaktoplysninger til: 
idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk eller info@viborglandsbysammenslutning.dk  

 

att. Ida Korgaard 
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Følgende byer har meldt en repræsentant til i Viborg Landsbysammenslut-

ning: 
 
Rindsholm 

Møldrup 

Hammershøj 

Knudby 

Havredal 

Fristrup 
Rødkærsbro 
Roum 

Karup 

Ravnstrup 

Hvam 

Gullev 

Vridsted 

Kølsen 

Vroue 

Kjeldbjerg 

Løvskal 

Tjele 
Løvel 
Koldkur 

Hald Ege 

Tostrup 

Skals 

Ulbjerg 
Stoholm 
Løgstrup 
Tostrup 
Frederiks 

 Bjerregrav 

 
 

Indholdet i denne nyhedsmail, vil også være at finde på vores kommende 
hjemmeside.  

 


