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Nyhedsbrev 
Så er der tid for nyhedsbrev 2/2016. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mobil- og internet dækning i Viborg Kommune 
På forårets repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at bestyrelsen skulle ar-
bejde på at få et overblik over situationen i hele kommunen, da det har vital 

betydning for livet i landsbyerne. Viborg Kommune oplyser, at de ikke har pla-
ner om at få foretaget en egentlig analyse af alle kommunens lokaliteter, da 

dækningen generelt er god. Men de tager i stedet konkrete henvendelser op og 
går i dialog med de udbydere af såvel telefoni som bredbånd som kommunen 

handler med. Dette er allerede sket efter henvendelse fra borgere og kommu-
nens egne kørende medarbejdere – ikke mindst fra Sundhed og Omsorg.    

Bestyrelsen finder denne fremgangsmåde god og handlingsorienteret og opfor-

drer hermed alle med dækningsproblemer på mobil- eller bredbåndsområdet til 
at rette konkret henvendelse til Viborg Kommune.  

SIDEN dette har Energistyrelsen afholdt møde omkring bredbåndsdækning og 
bredbåndspulje. Et af møderne blev afviklet i Viborg. Vi havde flere repræsen-

tanter, der deltog. LÆS venligst herom i PDF, der er sendt med dette nyheds-
brev.  

 

Repræsentanter i Viborg 
Landsbysammenslutning 
Siden sidste nyhedsbrev,  

er der flere landsbyer, der 
har fået en repræsentant 

med i Landsbysammen-slut-
ningen. Det er vi rigtigt  

glade for.  
Velkommen til. 

DIALOGMØDE Sammenhængskraften i Viborg Kommune. KOM OG STØT OP: 

Politikerne Ulrik Wilbek og Per Møller vil sammen med Lone Kastberg fra Viborg Lands-

bysammenslutning prøve at svare på spørgsmålene. Først til mølle: se ”Vammen By” på Facebook. 

 
Vammen Forsamlingshus tirsdag d. 11. oktober kl. 18.30: start med spisning. 
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Repræsentantskabsmøde d. 06-10-2016 
Vi afholder igen repræsentantskabsmøde for repræsentanter, der er regi-

streret hos os som deres områdes repræsentant. Mødet er tirsdag d. 06. 
oktober i Borgerhuset ”Stationen” Ll. Sct. Hansgade 7, 8800 Viborg (Den 

gamle brandstation). Dagsorden udsendes i løbet af kort tid. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

En opfordring 
Det er vigtigt, at vi har fokus på de udfordringer, vi hver især oplever i 

vores områder. Derfor opfordrer vi jer, til at snakke sammen i jeres om-
råde omkring, hvad I oplever som noget vi skal have fokus på. Det kan og 

har sikkert relevans for andre end lige jeres område. Måske bringe noget i 
spil, der er med til at gøre livet i vores by bedre eller kan være ting, der 

kan gøre det mere attraktivt for bosætningen. Send jeres forslag og kom-

mentarer til Ida Korgaard: idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk 
 

Landsbyer til Snapsting i Viborg                                                      
For første gang blev landsbyerne i Viborg Kommune inviteret til at få de-
res eget arrangement på Snapsting lørdag den 25. juni kl. 10 – 14 på 

Nytorv. Med rådighed over storskærm, scene og overdækket areal var 
det op til deltagerne selv at byde ind med hver deres helt eget eventpro-

gram. Desværre var planlægningshorisonten meget kort, så antallet af 
deltagende landsbyer var under 10. Hovedindtrykket af arrangementet er 

godt alt taget i betragtning, så vi er åbne for en gentagelse til næste år. 
Der blev afholdt evalueringsaften onsdag den 24. august på Stationen, 

hvor der blev snakket om, hvad vi skal spille ind med næste gang og er-
faringerne for det afviklede Snapsting. Efterfølgende vil Lone og Peter 

tage et evalueringsmøde med projektleder Mette Hagen, Viborg Kom-
mune, så vi kan drage nytte af vores erfaringer. Mere om dette i næste 

nyhedsbrev.  
 

mailto:idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk
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Mulighed for at benytter FLEXTRAFIK: 
Flextur er et supplement til den kollektive trafik og kan benyttes af alle. Der er ingen køreplaner, og 
kørslen koordineres, så kunden kører sammen med andre kunder ligesom i bus og tog. Al kørsel fo-
regår med taxaer, små busser og liftvogne. Kunden betaler kun for den direkte kørsel. 
Flextur kan bruges til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der kan køres 
fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december: 
http://kommune.viborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Koersel/Flextur 
og  
http://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Bus-og-tog/Flex-trafik 
se yderligere information på hjemmesiden ved links om flextur.  

 

Repræsentanter for Landdistrikterne 
Vi får løbende tilmeldinger ind fra de forskellige landsbyer og områder om deres 

repræsentant i repræsentantskabet. Lige nu er der registreret 44 repræsenter. 
Vi vil selvfølgelig gerne have flere med, og er dit område endnu ikke repræsen-

teret, kan vi kun opfordre til at I, i jeres lokalområde taler sammen om, hvem 
der kunne være jeres repræsentant. Send en mail til Ida Korgaard fra bestyrel-

sen, hun er medlemskoordinator, og hendes mailadresse er: 
idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk  

 

Spændende transport-initiativer i Landdistrikterne 
14. juni deltog Viborg Landsbysammenslutning, repræsenteret ved Gitte Hags-
holm, Hammershøj, i et seminar på Syddansk Universitet, Kolding, med fokus 

på infrastruktur-udfordringerne i landdistrikterne. Emnet er blevet diskuteret 
flittigt ved landdistriktskonferencer overalt og i lang tid, og Center for Landdi-

strikstforskning har nu undersøgt, hvilke modeller, der er udviklet og afprøvet 
rundt omkring i landet, hvilke erfaringer man har gjort sig, og hvad der med 

fordel kan videreudvikles. Resultaterne er udmundet i en rapport:  
”SMART transport på landet – en undersøgelse af nye transportinitiativer, der 

forbinder land og by og lokalsamfund på landet”. 
Rapporten blev præsenteret på seminaret 14. juni sammen med eksempler på 

konkrete og gennemførte projekter som fx cykel-færger, stisystemer, dele-cyk-
ler, rullende købmænd med mere. 

På repræsentantskabsmødet 6. oktober vil Gitte Hagsholm fremlægge hoved-
konklusionerne fra rapporten samt uddrag af det idékatalog, som er udkommet 
til inspiration for lokalområder og kommuner i hele landet.  

http://kommune.viborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Koersel/Flextur
http://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Bus-og-tog/Flex-trafik
mailto:idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk
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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  

    

Officiel mail:   info@viborglandsbysammenslutning.dk 

 

Her kan du finde os 
 

Viborg Landsbysammenslutnings hjemmeside: 
www.viborglandsbysammenslutning.dk og www.vibland.dk  

 
Find os også på Facebook: 

 
https://www.facebook.com/viborglandsbysammenslutning   

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  

 

mailto:peterskovmos@viborglandsbysammenslutning.dk
mailto:peterskovmos@viborglandsbysammenslutning.dk
mailto:info@viborglandsbysammenslutning.dk
http://www.viborglandsbysammenslutning.dk/
http://www.vibland.dk/
https://www.facebook.com/viborglandsbysammenslutning
mailto:idakorgaard@viborglandsbysammenslutning.dk
mailto:info@viborglandsbysammenslutning.dk
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Følgende byer har meldt en repræsentant til i Viborg Landsbysammenslut-
ning:  

Rindsholm Møldrup Hammershøj Knudby 

Havredal Fristrup Vroue Roum 

Karup Ravnstrup Hvam Mammen 

Gullev Vridsted Kølsen Skringstrup 

Kjeldbjerg Løvskal Tjele Løvel 

Tapdrup Hald Ege Tostrup Skals 

Ulbjerg Stoholm Løgstrup Frederiks 

Bjerregrav Vammen Rødding Kvorning 

Vorning Klejtrup Birgittelyst Sdr. Rind 

Almind Højbjerg Kvols Sjørup 

Mønsted Romlund Sahl Sparkær 
 

 

 
Indholdet i denne nyhedsmail, vil også være at finde på vores hjemme-

side: www.viborglandsbysammenslutning.dk og www.vibland.dk   

Her kan du også tilmelde dig til at få vores nyhedsbrev sendt elektronisk. 
 

Billeder 
 

Har du et godt billede/billeder der kan pryde vores hjemmeside, så må du 
gerne sende det til Gitte Hagsholm på: gittehagsholm@viborglandssam-

menslutning.dk 

 
Er der endnu ikke et billede af dig som repræsentant på vores hjemme-

side, så den også dette til Gitte. 

http://www.viborglandsbysammenslutning.dk/
http://www.vibland.dk/
mailto:gittehagsholm@viborglandssammenslutning.dk
mailto:gittehagsholm@viborglandssammenslutning.dk

