
 

Kære borgere i Glyngøre 

2015 blev året, hvor Glyngøre blev Årets Landsby i Region Midtjylland, med fest og masser af ideer til brug 
af de 150.000 kr., som fulgte med æren. Vi bad om ideer inden for overskrifterne: 
Hvad kan vi gøre for at få flere børnefamilier til at bo i Glyngøre? 
Andre bud på, hvad der kan gøre Glyngøre til et endnu bedre sted at bo. 

Det resulterede i følgende disponering af pengene: 
5.000 til ældrecentret – er udbetalt 
50.000 til stiprojektet ved Ringvejen – er undervejs, afventer forskellige tilladelser 
10.000 til Ringsøen – er undervejs og snart færdigt 
25.000 til projekt på byparkens beton - der arbejdes ihærdigt 
50.000 til ”skæv” markedsføring – snart på vej 
10.000 til læskur på havnen – ikke igangsat 

Som det fremgår af ovenstående, mangler det sidste projekt at blive sat i gang, vi skal have lavet en ny 
gruppe til det. Vi mangler også meget folk, der har lyst til at arbejde med markedsføring, bl.a. af 
Sildefestivalen. Henvend dig til formanden, hvis du har lyst til at deltage.  

Vi er i den grad afhængige af frivillige, både til projektgrupperne og det praktiske arbejde. At byens borgere 
tager en tørn muliggør det høje aktivitetsniveau, som afspejler sig i nedenstående skema: 

 
(De røde felter er nye for 2015, de lange felter er samarbejdsprojekter) 
 
Et projekt, der tager en stor bid af ganske mange menneskers tid, er Salling Aqua Park, fase to og tre. Et 
særdeles spændende udviklingsprojekt, der i disse uger er ved at tage form, og som vil komme til at betyde 
virkelig meget for Glyngøre og hele omegnen. Projektet kom et stort skridt tættere på realisering, da Skive 
Kommune i oktober 2015 afsatte næsten 10 mio. kr. over tre år på budgettet. Borgerforeningens rolle i 
dette projekt er at være ”juridisk person”, så pengene i udviklingsfasen søges hjem gennem os. 
Vi har allerede afholdt et borgermøde i efteråret, og der vil igen blive indkaldt til borgerinformationsmøde, 
så snart vi skønner det hensigtsmæssigt. Se også projektbeskrivelsen på www.sallingaquapark.dk.  

http://www.sallingaquapark.dk/


Træskulpturerne på havnen og i byparken, som vi havde et fortræffeligt samarbejde med Træmuseet om, 
blev indviet d 14. november. Det blev en rigtig god dag, hvor vi også indviede megabænken, som er 
Borgerforeningens gave til borgerne i forbindelse med Årets Landsby. Vi håber, at mange vil sidde der og 
nyde solnedgangen i fremtiden. 

Fælles for vores projekter er: 

 Unikke ideer, der passer til vores by 

 Mange frivillige borgere, der med ildhu investerer både tid og kræfter 

 De er eksternt finansieret gennem sponsorater, puljer og fonde 

 Private sponsorer, der igen og igen bakker op om projekterne og det frivillige arbejde 

 Stor hjælp fra Skive Kommune 

 Folk, der i Borgerforeningens regi, holder snor i alt det formelle arbejde omkring projekterne 

Vi kan ikke undvære nogen af disse elementer. STOR tak til alle de involverede frivillige og sponsorer samt 
alle vore medlemmer, der støtter op om arbejdet via medlemsskabet. 
 
Vi hører en gang imellem, at nogle har svært ved at finde informationer fra Borgerforeningen. Alle mere 
”holdbare” informationer findes på hjemmesiden www.glyngøreby.dk, som er blevet lagt om og gjort mere 
nutidig. Vi informerer også via infoskærmene i SuperBrugsen, i Glyngøre Hallen og Limfjordens Hus samt 
gennem annoncer. Infoskærmene kan også ses på hjemmesiden. Husk også vores Facebookgruppe, der 
hedder ”Glyngøre”, det er stedet, hvor der kan kommunikeres om løst og fast. Se desuden det store skilt 
ved indkørslen til byen. Husk jævnligt at kigge efter nyt disse steder. 

Vi glæder os til i det kommende år at kunne afholde følgende (pt. kendte) arrangementer: 

1.4. Kas Kafe 
9.4. Dinnerwalk 
17.4. ”Ren By” –forårsrengøring af byen 
6.5. Kas Kafe 
3.6. Kas Kafe 
9.7. Kaffemorgen 
16.7. Kaffemorgen 
23.7.  Kaffemorgen 

13.8. Sildefestival – NY udgave! 
25.9. Loppemarked 
2.9. Kas Kafe 
7.10. Kas Kafe 
8.10. Ungefest  
4.11. Kas Kafe 
4.12. Julearr. for børn og voksne 
31.12.  Nytårsfest 

Vil du i kontakt med den nye bestyrelse, kan du ringe eller skrive: 

Malene Torp malenetorp@hotmail.com 2835 9916 

Frank B. Schleef frankbschleef@gmail.com  4194 6353 

Goska Rasmussen mtom@skivekommune.dk  2993 6232 

Kathe Press kathepress@gmail.com  2327 3990 

Viggo Majgaard majgaard@privat.dk  2146 8160 

Pia Holmstrøm piaholmst@gmail.com / kassehus@glyngoereby.dk  2311 7507 

Kirsten Winther Jørgensen formand@glyngoereby.dk  3066 7765 

 

VI VIL GERNE HAVE MANGE MEDLEMMER.  
Indbetal dit kontingent på vores konto i SparNord 8510 0007068166.  
HUSK at skrive navn og adresse. Det koster: 

Enlige: 150 kr. Enlige pensionister: 75 kr. Firmaer: 1000 kr.+ moms 

Par: 300 kr. Par pensionister: 150 kr.  

På forhånd tak. Husk i øvrigt, at medlemmer får rabat ved leje af Kassehuset.  
De bedste hilsner 
Kirsten W. Jørgensen 
Formand for Glyngøre Borger- og Erhvervsforening 
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