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1.  Karriere og erhverv i Skive 
Hvordan understøtter vi erhvervslivets udvikling og eks-
pansion i Skive, herunder tiltrækning af nye virksomheder?

2.  Bosætning i Skive 
Hvad skal der til for at få flere tilflyttere? Er der behov for 
andre boformer, herunder bofællesskaber?

3.  Foreningslivet i Skive 
Hvordan skaber vi bedre vilkår for foreningslivet i Skive, 
herunder idrætten og de kulturelle foreninger?

4.  Det blå og det grønne Skive 
Hvordan kan vi bruge Skives beliggenhed ved skoven, åen 
og fjorden? Er der brug for bedre tilgængelighed, herun-
der stier og andre faciliteter?

5.  Kunsten i Skive
 Hvordan kan kunsten præge det offentlige rum? Kan Skive 

blive ’arkitekturens by’? Hvordan kan vi gøre Museet til et 
større aktiv for byen?

6.  Børnenes Skive 
Hvordan forbedrer vi forholdene for børnene i byen? 
Mangler der aktivitetsmuligheder (fx legepladser), tryghed 
og pasningstilbud? (udgik)

7.  Ungdommens Skive 
Hvordan gør vi Skive attraktiv for de unge? Gennem 
uddannelse, aktivitetsmuligheder eller måske gennem 
indflydelse på egen hverdag?

8.  Det digitale Skive 
Hvordan gør vi Skive mere synlig i den digitale verden? Gratis 
WiFi i gaderne? Digitale informationstavler og apps, der 
informerer om de enkelte steder i byen? (udgik)

9.  Det musikalske Skive 
Hvordan får vi musikken ind i Skive? Fx spillesteder (inden-
dørs og udendørs)? Musikskolens rolle? Kirkernes rolle? 
Festivaler? Konkurrencer?

10. Detailhandel i Skive 
Hvordan skaber vi liv i gaderne? Spændende (autentiske) 
facader? Flere butikscentre? (udgik)

11. Turisme i Skive 
Hvordan bliver Skive et ’must’ for flere turister? Nye attrak-
tioner? Guidede ture? Anderledes markedsføring? (udgik)

12. Byrummet i Skive
 Hvordan gør vi det spændende at færdes i Skive by? Fx 

arkitektur, belysning, anvendelse af gader, pladser og bag-
gårde, samlingssteder og legepladser? 

13. Historien i Skive 
Hvordan fortæller vi historien om Skive? Herunder ideer til 
formidling fx gennem digitale fortællinger om bygninger 
og skulpturer. (udgik)

14. Det skæve Skive 
Hvordan kan Skive skille sig ud fra andre byer?  
Hvordan bliver vi frækkere, anderledes og unikke?

Formål med Bytinget
Gennem kreative og innovative samtaler skulle de 
160 deltagere fremkomme med ideer, som kan støtte 
glæden ved og stoltheden over at vokse op, gå i skole, 
uddanne sig, arbejde, være selvstændig eller bo i Skive.

5 af de 14 emner udgik p.g.a. for få deltagere.

Forventede resultater
Konkrete ideer, som deltagere vil medvirke til at realise-
re sammen med interessenter, politikere og medarbej-
dere ved Skive Kommune. Ideerne skal kunne realiseres 
med de midler, som tilvejebringes gennem frivillige 
bidrag, fundraising eller Skive Kommunes budget.
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Program for BYTINGET i Skive
Onsdag den 3. maj 2017 i Kulturcenter Limfjord
14.30 Ankomst og udlevering af navneskilte

15.00  Kaffe/te med kage

15.30  Indledning v/ borgmester Peder Christian Kirkegaard og formand for Byudvik-
lingsudvalget, Ruth Kristensen.

15.45 Oplæg ved kritisk ven af Skive
 Debattør og journalist Peter Olesen: 

Hvor er vi stærke og hvad kan vi gøre bedre?

16.45 Samtalecafe 1 
Drøftelse af selvvalgt emne i grupper med maksimalt otte deltagere,  
inkl. ordstyrer og referent. 

• Hvilke ideer har vi som bidrag til visionen inden for det valgte emne?
• Hvad vil blive effekten af vore ideer?
• Hvilke forhindringer kan vi se?
• Hvordan vil vi overvinde forhindringerne?
• Hvad kan gøres af frivillige? 
• Hvordan kan ideerne finansieres?

18.15 Sandwich og øl eller vand 

18.45 Samtalecafe 2 
Drøftelse af selvvalgt emne i en anden gruppe med maksimalt otte deltagere, 
inkl. ordstyrer og referent. 

19.30 Samtalecafe 1 fortsat. Hvordan vil vi gribe det an? Hvordan ser tidsplanen 
ud? Hvem tilbyder at deltage?

20.15 Tilbagemelding fra emnegrupperne med tilbud om medvirken til det videre 
arbejde.

20.45 Det videre arbejde v/ Ruth Kristensen

Referater fra de enkelte grupper samles i en rapport, der offentliggøres og forelæg-
ges for det samlede byråd.

De stod bag 
Skive Byråds Byudviklingsudvalg havde inddraget en gruppe borgere i en arbejds-
gruppe, som har stået for planlægning af Bytinget. Gruppen består af:
•  Sognepræst Mads Callesen 
•  Forretningsfører Gert Holm, aab 
•  Direktør Mads Ginnerup, Steen Ginnerup A/S 
• Direktør Tage Meltofte, Skive Fjernvarme a.m.b.a.
•  Chefkonsulent Magne Uldall-Jessen, Mukon (facilitator)
•  Byarkivar Niels Mortensen, Skive Byarkiv.
•  Redaktør Jens Utoft, PRofi Kommunikation 

Tovholdere fra Byudviklingsudvalget:
•  Ruth Kristensen, formand
•  Bodil Dahl Christensen, medlem
•  Julie Lysdal Markussen, medlem
 Øvrige medlemmer af byudviklingsudvalget: Bolette Dahl Pedersen, Niels Ole D. 

Nielsen, Jesper Elbæk, Kjeld Jacobsen, Peter Galschiøt, Søren Toft, Niels Hansen 
og Lone Knudsen.

Peter Olesen, Journalist 
og forfatter, baserer sit 
oplæg på indtryk fra en 
guidet rundtur i Skive by.
Foto: Suste Bonnén
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Hvordan kan vi sammen  
udvikle Skive by?
Hvad mener du, der kan gøre

Skive til en bedre by at bo i,

arbejde i eller blot besøge

Formål med Bytinget
Gennem kreative og innovative

samtaler skal deltagerne fremkomme

med ideer, som kan støtte glæden ved

og stoltheden over at vokse op, gå i

skole, uddanne sig, arbejde, være

selvstændig eller bo i Skive

Forventede resultater af
Bytinget
Konkrete ideer, som deltagere tilbyder

at medvirke til at realisere sammen

med politikere, medarbejdere og andre

interessenter.

Ideerne skal kunne realiseres med de

midler, som tilvejebringes gennem

frivillige bidrag, fundraising eller Skive

Kommunes budget

Introduktion i gruppen
• Proceslederen byder velkommen

• Runde med kort præsentation af:

1. Navn

2. Tilknytning til Skive

3. Hvorfor deltager jeg

Samtalecafe 1
• Alle skriver stikord med ideer om gruppens emne

• Procesleder styrer en proces, hvor deltagerne efter tur

nævner et af deres stikord. Gentages indtil pas fra alle

• Referenten skriver ideerne på flipover

• Procesleder styrer, at samtalen kommer i dybden, og 

at alle byder ind med indhold til ideerne, hvad der skal

eller kan gøres

• Husk at se muligheder. Undgå kritik af hinandens 

ideer

Stikord til emne
Skriv stikord med dine ideer, inden samtalen starter:

1. Hvilke ideer har jeg til vores emne?

2. Hvad er vigtigt ved min ide?

3. Hvad vil blive effekten?

4. Hvilke forhindringer kan jeg se?

5. Hvordan kan forhindringerne overvindes?

6. Hvad kan gøres af frivillige?

7. Hvordan kan ideerne finansieres?

Referat fra Bytinget
1. Hvilke ideer har vi til vores emne?

2. Hvad vil blive effekten af vore ideer?

3. Hvilke forhindringer kan vi se?

4. Hvordan vil vi overvinde forhindringerne?

5. Hvad kan gøres af frivillige?

6. Hvordan kan ideerne finansieres?

• Procesleder: Kontaktoplysninger

• Referent: Kontaktoplysninger

• Frivillige til videre arbejde: Kontaktoplysninger

Efter pausen 
mødes vi i nye grupper

Se din nye gruppe på deltagerlisten

Procesleder og referent fortsætter i samme gruppe

Samtalecafe 2
• Procesleder byder velkommen til deltagerne

• Kort præsentation med navn og tilknytning til Skive

• Procesleder og referent forelægger ideer fra første 

runde

• Deltagerne skal være kritiske venner og stille udfor-

drende

og anerkendende spørgsmål, der begynder med hvor-

dan,

hvem, hvad, hvornår eller med andre HV ord

• Referenten noterer spørgsmålene. Ingen besvarelse

•Deltagerne fremkommer med supplerende ideer til 

emnet,

som referenten skriver på flipover

• Samtalecafe slutter med, at procesleder takker for 

besøget

Når du er kritisk ven
• Lyt nysgerrigt og positivt til fremlæggelsen

• Stil undersøgende og anerkendende spørgsmål:

1. Hvordan vi I *******?

2. Hvordan vil I skaffe finansiering?

3. Hvordan vil I selv bidrage?

4. Hvad bliver sværest for jer at realisere?

Oplæg til deltagerne



Samtalecafe 1 fortsat
• Procesleder byder velkommen tilbage

• De tilbagevendte medlemmer fortæller om inspiration 

fra deres besøg i en anden gruppe

• Procesleder og referent refererer spørgsmål fra kriti-

ske venner. Gruppen finder svar på de stillede spørgsmål

• Gruppen overvejer nye ideer

• Gruppen færdiggør referat

• Hvem fra gruppen tilbyder at medvirke fremover?

• Hvordan melder gruppen tilbage i plenum?

Færdiggørelse af referat
1. Hvilke ideer har vi til vores emne?

2. Hvad vil blive effekten af vore ideer?

3. Hvilke forhindringer kan vi se?

4. Hvordan vil vi overvinde forhindringerne?

5. Hvad kan gøres af frivillige?

6. Hvordan kan ideerne finansieres?

• Kontaktoplysninger på procesleder

• Kontaktoplysninger på referent

• Kontaktoplysninger på frivillige

Tilbagemelding i plenum
• En repræsentant fra hver gruppe melder tilbage

1. Hvad er vores vigtigste ide?

2. Hvad er nødvendigt for at gennemføre ideen?

3. Hvordan tilbyder vi at medvirke?

Evaluering af Bytinget
1. Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?

2. Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?

3. Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?

Evaluering medtages i referat

Referat og evaluering 
fra Bytinget
sendes til

LKNU@skivekommune.dk

senest tirsdag 9. maj BYTINGET – ARBEJSGRUPPE

FOR ETABLERING AF ET MEDBORGERHUS/

FORENINGERNES HUS

Oplæg til deltagerne

Chefkonsulent Magne UIldall-Jessen gennemgår spillereglerne for de ca. 160 deltagere i Bytinget i Skive onsdag 
den 3. maj 2017. (Foto: Thomas Køser)



Gruppe 1a bestod af
Henrik Lindbjerg (procesleder)
Kent Sørensen (referent)
Annette Torp 
Henrik Gadgaard 
Michael Madsen
Niels Hørup 
Peder Christian Kirkegaard 
Pernille Hviid 
Mads Ginnerup 

Der kom mange idéer fra gruppen. Efter en grundig vurdering 
blev følgende idé udvalgt:

KIS-Huset 2 
Man ønsker at etablere et nyt KIS-Hus (Karriere I Skive), hvor 
familier har mulighed for at bosætte sig .

Gruppens kommentarer til forslaget:

Hvad vil blive effekten af vore ideer?
• Nogle af pendlerne til vores virksomheder vil få mulighed 

for at ”afprøve” Skive
• Tiltrække kvalificeret arbejdskrat til virksomhederne samt 

sikre en tilknytning til byen.

Hvilke forhindringer kan vi se?
• At finde en placering i byen
• Kommunalfuldmagten

Hvordan vil vi overvinde forhindringerne?

Hvad kan gøres af frivillige?
• Lokale borger- og virksomhedsambassadører som får en 

bunden opgave som ”modtagelsesvenner”

Hvordan kan ideerne finansieres?
• KIS 1 er financieret af 34 virksomheder. Det samme tænker 

vi sskal gælde for det nye hus

Gruppens evaluering af Bytinget
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag? 
a. Man har et ønske om fællesskab
b. God opbakning med stor fokus
c. Mange gode idéer
d. Ensretning

Hvordan har i oplevet dagens proces og resultat? 
a. Inspirerende
b. Godt forløb
c. Handling
d. Godt gruppearbejde
e. Hektisk og for lidt tid

Hvad glæder i jer til bliver resultatet af Bytinget 
a. Handling
b. Positiv lang proces

Gruppe 1b bestod af  
Tage Meltofte (procesleder) - tm@skivefjernvarme.dk
Mie Gottschalk (referent) - mieg@skivekommune.dk
Svend Erik Jensen - sej@40408787.dk - tlf. 4040 8787
Lars Feldager Hansen - lars.hansen@4c-tech.dk - tlf. 2446 0936
Jytte Koren - jyttelaumark@gmail.com tlf. 2614 9752

Idéer til emnet
• Flere uddannelser til Skive og gerne uddannelser med rele-

vans for erhvervslivet
• Lokke nuværende og potentielle iværksættere til Skiveeg-

nen
• Bedre infrastruktur (vejnet, udbygning både nord-og 

sydpå) for at forbedre transportmulighederne for virksom-
hederne og for pendlerne

• Skabe et behov for flere jobs og gerne flere højtuddanne-
de stillinger

• Udvidelse af KIS konceptet til at inkludere familier
• Synliggørelse af Step1 og gerne integration med KIS samt 

sikring af bedre infrastruktur til og fra Step1• Udpegning 
og videreudvikling af niche-erhverv og foretage et valg/
fravalg af fremtidens erhverv i Skive, så vi kan differentiere 
os fra andre kommuner.

• Forbedring af den digitale infrastruktur ved blandt andet at 
sikre bedre bredbåndsdækning overalt i kommunen

• Markedsføring af egnens erhvervsliv og karrieremulighe-
derne på egnen

• Samling af nicheerhverv ét sted
• Lobbyisme – ansætte en lobbyist, som kan arbejde aktivt 

for at sikre Skiveegnens interesser på Christiansborg
• Hjælp til karriere-familier (børnepasning, barnepige ord-

ninger med seniorer, bofællesskaber, hvor man hjælper 
hinanden med at få hverdagen til at fungere)

Disse idéer valgte vi at arbejde videre med
Der skal laves en analyse af hvilke nichevirksomheder vi 

med fordel kan oprette på egnen for at kunne differentiere os 
fra de omkringliggende kommuner og tiltrække højtuddan-
net arbejdskraft. På baggrund af denne analyse skal der fore-
tages et bevidst valg af de erhverv, der skal fokuseres på. Disse 
erhverv kan evt. beskæftige sig med E-handel, grøn energi, IT 
eller lignende. 

Ideen er, at de udvalgte erhverv samles i et slags kraftcenter 
på slagterigrunden. Her samles nye såvel som eksisterende 
virksomheder og der etableres et iværksættermiljø, hvor der, 
virksomhederne imellem, kan opnås en synergieffekt ved at 
arbejde tæt sammen og bruge hinandens kompetencer. Sam-
arbejdet gøres let og tæt ved, at virksomhederne er placeret i 
samme bygningskompleks. Ligeledes kan man opnå et særligt 
fællesskab omkring det at drive virksomhed og opnå succes 
samtidig med, at man som iværksætter eller selvstændig får 
noget, der minder om kollegaer, selvom man ikke er ansat i 
samme virksomhed. 

I dette iværksætter-kraftcenter deler virksomhederne 
således kontorbygning med de andre virksomheder og i nogle 
tilfælde sidder forskellige virksomheder på samme kontor. 

Der laves fælles kantine og fælles kursusfaciliteter og der 
oprettes et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i 
byen samt til udvalgte universiteter omkring rekruttering af 
arbejdskraft, praktikforløb, PhD forløb o. lign.

1.  Karriere og erhverv i Skive



En anden del af projektet er bosætning. Der skal på samme 
lokation i Skive opføres boligbyggeri til indehaverne og de 
ansatte samt andre af byens borgere som har lyst til at indgå i 
et såkaldt bofællesskab. Bofællesskabet benytter evt. kantine-
ordningen udover alm. arbejdstid og har også ordninger, hvor 
man hjælper med at passe hinandens børn for at få karriere 
og familieliv til at hænge sammen – et slags udvidet Olde-Kol-
le koncept med både unge og ældre mennesker.

Beliggenheden på slagterigrunden skal sikre at de jobsø-
gende fra eksempelvis storbyerne finder det attraktivt både at 
gøre karriere og bosætte sig i Skive.

Effekten af vore ideer
Skiveegnen kan differentiere sig ift. andre kommuner og kan 
tiltrække både virksomheder, iværksættere og ikke mindst 
arbejdskraft.

Mulige forhindringer
a. Projektet griber ind i mange forskellige igangværende 

projekter – Greenlab Skive, Big Blue Skive, bygning af nyt 
supermarked ude i området.

b. Kan virksomhederne vokse nok på dette campus – er der 
nok plads?

c. Er der problemer med jernbanen – støjgener? 
d. Og findes der lokalplaner som forbyder en udvidelse ud-

over slagterigrunden?
e. Forurening på grunden. Må man bygge boliger og bo der?

f. Tiltrækning af investorer
g. Finde de rigtige nicheområder
h. Administration og oprettelse af Olde-Kolle konceptet og få 

det gjort til en succes både blandt seniorer og familierne.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
a. Dette projekt skal igangsættes hurtigst muligt, så man kan 

tænke det hele ind i en stor sammenhæng.
b. Parkeringskælder, udvidelsesmuligheder udenfor slagte-

rigrunden
c. Lave afskærmning, som kan tage den værste støj. 
d. Kommunen må hjælpe med at ændre lokalplanerne og 

ellers kræver en evt. udvidelse mod øst at en transportvirk-
somhed flyttes, da en udvidelse mod vest afgrænses af 
Karup Å.

e. Danish Crown skal sørge for at fjerne forureningen og 
rydde op efter sig

f. Forretningsplanen og projektet skal markedsføres, så inve-
storerne kan se værdien i at investere. Byens boligselskaber 
kan være mulige samarbejdspartnere mht. etablering af 
boliger og fællesfaciliteter. Lokale investorer bør kunne 
løfte opgaven med at etablere de nødvendige erhvervsle-
jemål. Alternativt må eksterne investorer tiltrækkes.

g. Der skal laves en analyse af mulighederne på egnen samt se 
på, hvordan vi adskiller os fra de omkringliggende kommu-
ner. Disse skal være miljørigtige og må gerne overlappe hin-
anden. Der skal findes flere, så der opnås risikospredning. 

1.  Karriere og erhverv i Skive

Slagterigrunden bør ifølge gruppe 1b anvendes til et kraftcenter for iværksættere med fælles faciliteter, som sti-
mulerer virksomhederne til at arbejde sammen og bruge hinandens kompetencer.  (Foto: Thomas Køser)  



Gruppe 1b (fortsat)  
h. Markedsføring, involvering af indbyggerne i Skive for at 

sikre opbakning.

Hvad kan gøres af frivillige?
Få lagt en plan, få fastlagt parterne og lægge budget. En an-
søgning til bydelspuljen kunne udarbejdes for at få gennem-
arbejdet og færdiggjort konceptet.
Sådan kan ideerne finansieres
- Vi skal have fat i private investorer og byens boligselska-

ber.
- Kommunen kan oprette puljer til opstart og evt. støtte af 

nichevirksomhederne. 

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?

Meget konstruktivt sat op og meget spændende. Vi har 
mødt nogle spændende mennesker. Diskussionen omkring 
bordene har været givende og vi har været igennem en god 
kreativ proces.  

Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
Stor effektivitet og vi har været gode til at holde os til em-

net. Vi nåede ikke så langt med projektet eller ideudviklingen, 
som vi gerne ville og mener at de andre aktiviteter på dagen 
med fordel kunne forkortes, så der blev frigivet mere tid til 
samtalecaféerne.

Tiden til fremlæggelse af hvert holds ideer var for kort og 
det blev opfattet negativt at folk blev afbrudt. 

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
At se slutresultatet forme sig. Vi glæder os til at arbejde 

videre med projektet og se det blive en realitet.

Gruppe 1c bestod af  
Kjeld Jacobsen, procesleder, hanne-kjeld@jacobsem.dk
Anders Rask, referent, asra@skivekommune.dk 
Nissim Koren, koren@fiberpost.dk 
Peder Christensen, pecr@skivekommune.dk 
Per Mathiasen, pema@skivekommune.dk 

Gruppens ideer til emnet
Som det fremgår af planchen på næste side, havde gruppen 
mange ideer til, hvordan der kan arbejdes med karrierer og 
erhverv. Fra de mange idéer udspringer tre fokusområder:

a. Arbejdskraft
b. Bosætning
c. Erhvervsudvikling
Da gruppen kun skulle præsentere ét emne, faldt valget på 

etablering af prøveboliger forstået som boliger, der kan lejes 
af familier, der ønsker at prøve at leve og bo på Skiveegnen, 
inden de investerer i en bolig selv. 

Prøveboligerne skal være et middel til rekruttering af 
arbejdskraft til egnens virksomheder, hvad enten det er dansk 
eller udenlandsk arbejdskraft. Boligerne skal have en attrak-
tiv beliggenhed, være rummelige så de er målrettet familier 
samt placeres i et boligmiljø, der fordrer socialt sammenhold 
mellem lejerne. Forbillede er KIS Huset. 

Effekten af vore ideer
Effekten af prøveboligerne er dels at understøtte egnens virk-
somheders muligheder for rekruttering af arbejdskraft, dels 
tiltrække nye borgere til kommunen.

Mulige forhindringer
Den største hindring er formentlig anskaffelse af kapital til 
realisering af projektet, hvad enten der er tale om nybyggeri 
eller køb af eksisterende ejendom.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
En mulighed er at samarbejde med de almennyttige bolig-

selskaber, som har specielle muligheder for at skaffe kapital 
til projektet. Måske findes der allerede egnede almennyttige 
boliger, der blot skal renoveres for at passe til formålet?

Hvad kan gøres af frivillige?
Umiddelbart er der tale om et emne, hvor initiativet ligger 
hos andre end de frivillige, men måske kunne man forestille 
sig frivillige, der vil hjælpe med drift og vedligehold af husene 
og fællesarealerne, såfremt der er tale om non-profit projekt 
med fokus på egnens udvikling? 

Initiativer ligger nok snarere hos egnens virksomheder, pro-
fessionelle sportsklubber og kommunen, à la initiativet til KIS 
Huset, der er en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse.

Sådan kan ideerne finansieres
Indskud fra virksomheder, kommune og fonde til etablering. 
Forhåbentlig er der fuld udleje, som efterfølgende kan dække 
udgifter til drift og vedligehold.

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?

• Engagementet og idérigdommen

1.  Karriere og erhverv i Skive

Tre af deltagerne i gruppe 1c, Peder Christensen (t.v.), 
Kjeld Jacobsen og Anders Rask.  (Foto: Thomas Køser)



• Meget tyder på at vi tænker i samme bane, hvilket peger 
frem mod fælles fodslag i det fremadrettede arbejde

• Mange konkrete idéer og handlinger - synlig handling er 
vigtig

• Oplevelsen af at alle brænder for at gøre noget for Skive by

Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
•  Positivt og fin styring

• Tidspunktet kunne godt have været senere for at få flere 
med, som var på arbejde

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• Konkret handling
• Synlighed



Gruppe 2a bestod af

Gert Holm (procesleder) tlf. 2710 9100,  gh@aabskive.dk
Leo B. Rasmussen (referent) 2969 6232, lbra@skivekommune.dk
Flemming S. Nielsen, 2295 1138, flemming@bolighusetskive.dk
Peter Hadrup, tlf. 2710 9120, hadrup@live.dk
Mette Ellegaard Rasmussen, tlf. 2046 0290, mr@bomiva.dk

Ideer til emnet

Byggeri:
• Fokusere alene på vandområder til nybyggeri fremover for 

at skærpe interessen udefra til bosætning i Skive. Her har 
vi noget andre ikke har – vi skal tage et valg.

• Liv i midtbyen for unge, herunder ungdomsboliger
• Ny profilskole ved åen til bosætning af børnefamilier, som 

hænger sammen med atletikken, kunstmuseet, musiksko-
len som er tre af vores stærke sider for børn og unge.

• Blandet tæt, lav byggeri ved åen for bla. børnefamilier, 
Diges område. Byggeri for den alm. familie med alm. ind-
komster.

Bomiljø:
• Forskønne strækning langs Dyrskuepladsen ned til havnen
• Få mere sammenhæng med nybyggeri og bestående byg-

geri, så både nuværende borgere og nye borgere mødes 
positivt.

• Beskriv og forstærk åens muligheder aktivitet, fornøjelse 
og vandlegetøjsaktiviteter

Branding:
• Bedre og mere klar reklame for vores uddannelsestilbud til 

de unge og på de unges medier.
• Lav tydelig reklamespots i medierne, der vedvarende for-

tæller om Skives herligheder til bosætning.
• Ansæt en ”journalist” der alene skal servere de gode histo-

rier om Skive kommune uge for uge ..skal ikke have andre 
opgaver – tæt på borgmester og kommunaldirektør som 
stabsfunktion.

• Mere fokus på den gode historie – hvis der er noget at 
skrive om?

• Mere fokus på at bruge de sociale medier til målgruppen 
ud over det grå guld?

• At det nye byråd stilles skarpt på at have en fælles vision 
over de næste 4 år, som står lysende klart – bosætning 
udefra og gerne børnefamilier der kan sikre den næste 
generation.

Byrum:
• Skabe små byrum i boligområderne, det gode fællesliv i 

Skive
• Åbne alle byrum i bymidten, lav musik og events til hver 

sommerstart i samarbejde med handelslivet og musiklivet.
• Skab fællesskabs rum for unge i bymidten.
• Hyggesteder ved åen, gå i gang med Søndercentret
• Åen som legeplads for hele familien, i et sundt liv og sam-

menhæng med Rent Liv slogan og underpunkter.

Effekten af vore ideer
• Bedre indtryk af Skive som en moderne by, der har fokus 

på udvikling.
• Flere familier udefra får øje på Skive`s herligheder og kan 

se de som en gevinst for deres aktive familieliv.
• Nemmere for virksomheder og tiltrække arbejdskraft ved 

at henvise til vores branding og spændende boligområder 
ved vandet.

Mulige forhindringer
Stikord fra kritikerrunden:
• Hvad med finansering? Er byrådet parat til at satse på en 

kommende tilbagebetaling af investering fra ny bosæt-
ning?

• Hvorfor fokusere alene på lav, tæt byggeri, er der kunder 
til dette?

• Mere opsøgende branding af Skive Kommune, hvilken af 
kommunens chefer ser i regionale og statslige netværk??

• Skal der mere fokus på at få det grå guld til Skive i samar-
bejde med bl.a ældresagen?

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Ved at byrådet handler på de ideer der fremme bosætning 

udefra
• At byrådet, som lovet af borgmesteren, sætter handling i 

gang omkring åen, ikke bare slagterigrunden.

Hvad kan gøres af frivillige?
• Denne gruppes frivillige er klar til at understøtte proces og 

handlingsprioriteringer.

Sådan kan ideerne finansieres
• Boligforeningerne vil gerne inviteres til møde om bolig-

området ved Diges grund ved åen via BIG planen ved åen, 
som borgmesteren nævnte skulle ses på snarest.

• Pensionskasser er klar – Spørg Niels Hansen via BYG..
• Ved en samlet plan for Diges grunden hvor kommune, 

pensionskasser, boligforeninger og private investorer går 
sammen om en fælles plan for boliger for børnefamilier, 
unge familier og senior. 

Evaluering
Dette var positivt ved mødet i Bytinget:
• Gejsten
• Opbakningen

Sådan oplevede vi dagens proces og resultat:
• God proces
• Klare opgaver

Dette glæder vi os til bliver resultatet af Bytinget
• Der udvælges og handles
• Næste step

2.  Bosætning i Skive



Gruppe 2b bestod af

Ruth Kristensen (procesleder), 
rukr@skivekommune.dk - tlf. 4020 1862
Anette Vernegaard Andersen (referent)
anea@skivekommune.dk - tlf. 2286 0677
Jan Sørensen - jan.engborg@youmail.dk – tlf. 2991 7110
Olav Th. Pedersen - otp@sparnord.dk - tlf. 2210 2441
Thomas Lindberg - thlr@skivekommune.dk - tlf. 9915 3630
Lars Linde Olesen - lindedk82@gmail.com - tlf. 2097 7696
Inge Løvig Pedersen - inge.loevig@gmail.com - tlf. 2577 1107

Ideer til emnet:
• Udvikling ved åen – skal dække ”hele livet” – være ”Lille 

Venedig”
• Træbroen skal udvides, gå til Dommerby – på fjorsiden
• Storytelling – branding – vi skal bredere ud
• Skive er Danmarks bedste og mest trygge by at bo i med 

børn
• Forskønnelse af bymidten
• Samle og genbruge de materialer der er, når vi skal fortæl-

le den gode historie
• Det Gl. Rådhus på Torvet skal være udstillingslokale – vise 

historien – hvad er der sket
• Forskønnelse af varmeværk
• Længere åbningstider i gågadens forretninger
• Skilte/reklamere med planlægning – hvad er på vej
• Mere efteruddannelse til byen – bygge videre på de ud-

dannelser der er taget – skabe et godt miljø for det
• Slagterigrunden udnyttes til boliger og forretninger
• Fokus på at sælge områder – klynger i byen – boliger, dag-

institutioner, skoler og ældreboliger
• Bedre professionel kommunikation
• Spørg ejendomsmæglere, hvad folk efterlyser, 
• Lokal undersøgelse – skaffe datamateriale
• Huse til leje – væksthuse 
• Tiltrække større virksomheder
• Huse/lejligheder – a la KIS huset – hvor familier kan prøve 

at bo i Skive 

• Rent Liv – mere handling – fortælle – og have noget at 
fortælle

• Baby disco i midtbyen – aktiviteter i byen

Vi arbejdede videre og gik i dybden med følgende tre ideer: 
1. Storytelling – branding – vi skal bredere ud
2.   Udvikling ved åen – skal dække ”hele livet” – være ”Lille 

Venedig”
3.   Huse/lejligheder – a la KIS huset – hvor familier kan prøve 

at bo i Skive 

Med rødt markeret de input/ideer, som de nye deltagere i 
samtalecafe 2 kom med. Med grønt er markeret de input, 
medlemmer af gruppen tog med sig fra de andre grupper de 
havde deltaget i: 
• Bruge de gamle jernbaneskinner som en rambla – stien 

skal forbinde by og havn. Alternativt kan der laves en 
cykelsti – for at skabe aktiviter ved åen

• Gruppen med Det Skæve Skive arbejdede med en ide om 
at gøre det gamle slagteri til en indendørs skihal. 

1. Storytelling – en paraply der samler
• Synlig skiltning, både lokalt og ud af kommunen. Vi skal 

fortælle vi er der
• Involvere de lokale virksomheder – arbejdspladserne
• Bruge Det Gl. Rådhus – på samme måde som biblioteket 
• Vi skal dyrke den gode og positive jargon, være stolte over 

byen
• Borgerne skal også involveres i storytelling 
• Når ikke man holder Skive Folkeblad, ved man ikke hvad 

der sker – kan der fortælles noget på Facebook
• Vi skal tænke større – samle alle de gode ideer
• Hvem skal gå forrest – hvem skal tage hul på at fortælle 

den gode historie?
• Hvorfor skal vi fortælle den gode historie – hvad er unikt 

for Skive?
• Er vi synlige og opsøgende nok? Der kom mange statslige 

arbejdspladser til Viborg, har vi forsøgt at få borgerne til 
at flytte til Skive Kommune?

2.  Bosætning i Skive

Flere grupper har foreslået, at 
Det Gl. Rådhus på Torvet skal 
være udstillingslokale, fx. til at 
vise byens historie.
(Foto: Thomas Køser)



• Vi kunne lave et slogan der lyder – Skive er stedet man bor
• Det vil være godt også at skabe arbejde til ægtefæller
• Er vi sikre på, at vi har det hele i Skive?
• Vi skal informere mere.

2. Udvikling ved åen – ”Lille Venedig”
• Bruge åen, blive klar på, hvilke aktiviteter der skal ligge hvor
• Der er virksomheder, som skal ligge et andet sted
• Der skal være boliger, der passer til de forskellige generatio-

ner, fx ungdomsboliger og seniorboliger/fællesskaber
• Der skal fokus på aktiviteter for unge i alderen 13–18 år
• Husk de grønne kiler/områder
• Lej en båd – sejle under broerne – gerne flere broer
• Der skal være en helhedsplan for området. Hvad vil man 

med hele området og der skal være en stram arkitektonisk 
styring.

• Der skal være plads til cafémiljø
• Spots hele vejen langs åen
• Skabe/genskabe en sø i Ådalen og lave stier omkring den
• Lave et vandfald i åen 
• HUSK offentlig tilgængelighed, både langs åen og tæt på 

åen

3. KIS-hus til familien
• Involvere bygherrer, virksomheder, privat finansiering
• Stille prøvehuse og lejligheder til rådighed. Evt. i en bolig-

karre, det kan være en fordel at bo med ligestillede, andre 
der er nytilflyttere

• Eksisterende boliger, boligforeninger og møbelforretnin-
ger kan også involveres

• Ej gratis, men rimelig leje uden depositum 
• Startpakker med tilbud på kultur og fritidsaktiviteter
• Forsikringer og fonde
• Hvad har tiltrukket de nye borgere? – det grønne, naturen, 

Rent Liv på det menneskelige plan
• Tilflytter konsulent, skal kunne hjælpe med alt, pasning, 

bedsteforældre, hele pakken.
• Drømme at kommunen vil facilitere at skaffe ægtefællejob. 

Man kan være ansat flere steder, flere virksomheder kan 
byde ind, 7 timer hos den ene og 7 timer hos den anden. 

• Husk: Keep it simple
• Facebook fællesskab – hvor nye borgere kan mødes og 

bliver introduceret for Skive. Kalundborg har ét. 

Opsamling – kobling mellem storytelling og KIS familiehus – 
følgende blev til vores 40 sekunders præsentation 

3. Bosætning
Visionen: Fra pendlere til beboere i Skive 
• Storytelling og handling
• Private virksomheder og kommunen skal samarbejde
• Virksomheder skal hjælpe med at identificere pendlere
• Kommunen skal bidrage med to tilflytningskonsulenter, 

der skal være opsøgende, komme ud til virksomhederne 
og være fødselshjælpere i forhold til at afdække pend-
lernes behov og drømme, så tiltag kan være målrettet. 
Ejendomsmæglere, pengeinstitutter, idrætsforeninger og 
kulturtilbud skal involveres. 

• Der skal arrangeres weekendophold for potentielle tilflyt-
tere, de skal bo på hotel i kommunen, komme rundt og se 

byen og egnen. 
• Der skal arbejdes på at skaffe et KIS-hus for familier – en 

mulighed for, at potentielle borgere let kan komme til at 
bo i Skive, uden betaling af indskud.

Punkter der ikke blev nævnt, men som gruppen oplevede som 
gode ideer
• Oprette en Facebook gruppe for tilflyttere
• Gøre Det Gl. Rådhus på Torvet åben på samme måde som 

biblioteket, så alle borgere via deres sygesikringskort kan 
gå ind og se byens historie og den flotte bygning

Effekten af vore ideer
Flere pendlere bosætter sig i Skive og indbyggerantallet stiger.  

Mulige forhindringer
Hvem skal starte med at fortælle den gode historie. Hvordan 
får vi etableret samarbejdet mellem kommunen og virksomhe-
derne. 

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
Vi skal have sat det rigtige hold, have involveret ildsjæle og 
have politisk opbakning, ved at finansiere lønnen til tilflyt-
ningskonsulenter. 

Hvad kan gøres af frivillige?
Alle borgere og frivillige kan fortælle den gode historie. 

Sådan kan ideerne finansieres
Finansieringen af samarbejdet afklares i forbindelse med 
etableringen. 

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?
• At møde nye mennesker og høre nye synspunkter
• Jeg er mere positiv nu, end da jeg kom
• Nu får vi noget at arbejde videre med, realisere ideer
• Jeg har lyttet, der er masser af ideer
• Det har været alle tiders, kunne godt tænke mig mere tid 

til gruppearbejdet
• Det er utroligt positivt og dejligt, at dagen er sat på bene-

ne og at vi er her. 

Sådan har vi oplevet dagens proces og resultat
• Processen var lidt forhastet – men jeg tror på et godt resultat
• Kunne ønske lidt mindre Peter O og lidt mere tid til at tale 

og gå i dybden
• God styring af processen

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At Skive bys indbyggertal stiger fra 20.000 til 27.000
• At der bliver arbejdet med de ideer, der er kommet frem 

i dag, og vi på et tidspunkt kan læse i Skive Folkeblad, at 
ideerne fra i dag er gennemført

• At vi kan se resultaterne, at Skive By bliver mere samlet, får 
flere indbyggere

• At dagen er blevet gennemført
• At få samlet op på dagen og gennemføre et lignende 

arrangement i hver byrådsperiode

2.  Bosætning i Skive



Gruppe 2c bestod af

Anders Jessen Schmidt (procesleder)
- ajs@advokathuset.dk -  tlf. 2395 6979 
Ove Jensen (referent) – ove.jensen@skolekom.dk - tlf. 2449 4048
Helle Madsen - helle.madsen@hotmail.com - tlf. 2947 9917
Erik T. Jensen - eriktonningjensen@gmail.com - tlf. 4266 0842
Ole Lavesen - ol@vibla.dk - tlf. 2115 1180
Ulla K. Holm - ukh@bomiva.dk – tlf. 2016 4759
Maria Broschaadt - mariabroschaadt@gmail.com – tlf. 6170 7662

Ideer til emnet:   ”BIG BLUE SKIVE” - STEP 2.
Udbygning af infrastrukturen. 
• Shuttlebus fra  byen til havneområdet. Gratis bybusser, som 

også kører ud til de største omegnsbyer (Balling, Roslev, 
Glyngøre, Højslev).

• ½ times drift Skive/Viborg – evt. en LET-Bane.
• Boliger på Digesområdet, hvor de tre haller er nu. Både 

ejer- og lejeboliger. Både luksus og alm. boliger.
• Marked ved Sønder Centeret hver lørdag formiddag.
• Ny skole for 11-18 årige. + International skole.
• I lokalområderne skal fortsat være pasnings- og undervis-

ningstilbud for aldersgruppen 0 – 10 år.
• Etablere et Campus og nedlægge Skive Gymnasium, Han-

delsskolen, Teknisk skole og Social & Sundhedsskolen som 
selvstændige enheder.

Effekten af vore ideer
Skive vil blive brandet på landsplan og styrke bosætningen.

Mulige forhindringer
Ufortagsomhed – der sker ingenting – ingen offentlige eller 
private tager hul på opgaven. Det offentlige må gå forrest.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
Følge op på Bytinget og argumentere for, at der ved kommu-
nalvalget i november vælges  flere kandidater, som vil arbejde 
for at Skive er centerbyen og der, hvor udviklingen primært 
skal ske.

Det kan gøres af frivillige
Fællesskab – opbakning til politikere og private som vil udvik-
lingen i Skive Center by.

Sådan kan ideerne finansieres
Der er allerede mange private og offentlige penge i byen. 
Desuden skal der gennem øget branding hentes flere penge 
hjem gennem fonde og statslige puljer.

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?
• Den gennemgående positive og optimistiske holdning 

blandt mødedeltagerne.
• At det blev slået fast, at politikerne og byrådet skal gå 

forrest i udviklingen.

Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
• God proces som gav indsigt gennem gruppe rokeringerne.

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At der bliver god opbakning til mødet den 30. maj i Skive 

Theater.
• At byrådet ved Skive Løbet den 9. september laver en 

informationscafe, hvor man allerede her kan fremvise kon-
krete resultater af Bytinget den 3. maj.

2.  Bosætning i Skive

Skal ”Børnenes Paradis” flyttes til anlægget, så arealet kan anvendes til boligformål?



Gruppe 3a bestod af

Torben Jensen (procesleder) 
t.jensenskive@gmail.com - tlf. 3074 5508
Grethe Bach Jørgensen (referent)
gbjn@skivekommune.dk - tlf. 2345 5591
Lis Torp - ltor@skivekommune.dk - tlf. 9915 5772
Hardy Sand - sand48@live.dk - tlf. 2466 5855
Peter Hald - petjal86@gmail.com - tlf. 2235 2455
Preben Graugaard - pgpresen@gmail.com - tlf. 6167 0887

Ideer til emnet
Foreningernes væksthus
• Vi forestiller os at ”Foreningernes væksthus” er et fysisk 

samlingssted for primært de mindre foreninger. 
• Stedet skal være centralt placeret i Skive . 
• Ved en placering ved havn eller å kan der opnås liv og 

synergi i området.
• Vi skal tænke stort – have fokus på visionen ”sammen ad 

nye veje”
• Vi vil samle forskellige foreninger under samme tag:  Fri-

villige sociale foreninger, kulturelle foreninger,  idrætsfor-
eninger og andre foreninger.

• Det skal være for både udøvere og foreningsledelserne.
• Der skal være plads til forskellige mennesker, foreninger 

og fællesskaber – man skal kunne se, at der er fokus på 
inklusionsperspektivet.

• Stedet skal kunne bruges hele dagen af forskellige grupper 
og til forskellige formål.

• Stedet skal kunne bruges af alle aldersgrupper.
• God ide, at alle foreninger kan trække på et foreningsse-

kretariat. 
• Vi kan samle faciliteter, ressourcer og kompetencer.
• Der kunne evt. være en daglig leder, med kompetencer til 

støtte for alle typer foreninger.
• Der kunne evt. være mulighed for uddannelse af for-

eningernes ”tovholdere”.  
• Der skal være fællesfaciliteter så som mødelokale, kontor-

lokale, cafe, køkken, omklædning. Endvidere skal der laves 
et antal lokaler, som den enkelte forening kan råde over.

• Der kan udvikles et ”foreningsatlas” på Skive.dk, hvor 
tilflyttere og interesserede kan få et overblik over alle 
foreninger i Skive med oplysninger om sted (Vis på kort), 
kontaktpersoner osv. 

• Der kan evt. udvikles en app med funktioner som booking 
af mødelokaler.

• Conventus udbygges til brug for alle byens foreninger.

Det vil blive effekten af vore ideer
• Et foreningsvæksthus vil støtte de mindre foreninger og 

skabe gode betingelser for drift og udvikling
• ”Sammen af nye veje” på tværs af interesse, alder, køn og 

etnicitet – opleve glæde og synergi ved og af hinanden.

Mulige forhindringer
• Foreninger der ikke vil være med.
• Økonomi.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Landsdækkende organisationer skal inddrages fra starten.
• Lokale ildsjæle skal inddrages og gerne som tovholdere.

Hvad kan gøres af frivillige?
• Deltage af lyst, hvor der er mulighed for det.  
• Ildsjæle skal opleve støtte og opbakning (Ildsjæle lever af 

lyst og dør af tvang).

Sådan kan ideerne finansieres?
• Fonde (Er det spændende nok, er der fonde. Evt. via fun-

draiser)
• Foreningers egenbetaling i nuværende lejede lokaler kan 

indgå i driften af Foreningshuset.
• Tilskud fra specialforbund og statslige puljer.
• Kommunalt tilskud.

Evaluering
1. Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
• ...at det blev holdt!
• At alle fik mulighed for at ytre sig i grupperne.

2. Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
• Sjov og god proces, men lang dag.. 

3. Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• Vi glæder os til at se resultater af indsatsen.

3.  Foreningslivet i Skive

Foreningerne har brug for at samle faciliteter, ressour-
cer og kompetencer med en daglig leder til støtte for 
alle typer foreninger.  (Foto: Thomas Køser)



Gruppe: 3b bestod af:

Thor Knudsen (procesleder) - 
thor.knudsen@hotmail.com - tlf. 2818 9263
Mette Dyrberg (referent) - mmdy@skivekommune.dk -
tlf. 9915 6031 (privat:  mette.dyrberg@live.dk tlf. 3026 3815)
Marianne Peters - marianne.peters@skolekom.dk, tlf. 2449 9838
Christian Ullits Christensen - ccsport@ccsport.dk - tlf. 4011 6350
Gunnar Poulsen - gunnar.poulsen@gmail.com - tlf. 4087 1878
Per Nors - peno@skivekommune.dk - tlf. 2940 6416
Jørgen Breum Hansen - 
hansenjorgenbreum@gmail.com - tlf. 4278 3750

Ideer til vores emne
• ”Skive Kulturgård”: Et levende sted / værksteder / kultur-

hus / center / medborgerhus / billedskole mm...

Effekten af vore ideer
• Plads til alle på tværs af foreninger og interesser indenfor 

kultur.
• Mødested – inspiration, netværk, samarbejde...
• Respekt for forskelligheder. Vi kan alle lære af hinanden.
• For alle aldre fra børnefamilier til pensionister.
• Spændende og meningsfuldt ”arbejde” for frivillige kræf-

ter.
• Et kreativt, blomstrende miljø.
• Betydningsfulde fællesskaber for både børn og voksne => 

Livslang dannelse.

Mulige forhindringer
• At finde frem til indhold – det skal først på plads! 
• At finde det rigtige sted. Gerne et eksisterende sted, gerne 

i rå rammer. Vi kan foreslå: 
• Diges gamle trælasthaller 

• Bag sygehuset: Det gamle patologiske institut, den gamle 
alarmcentral, arbejdsmedicinsk klinik eller kantinen

• Det gamle elværk i Brårupgade
• Slagterigrunden ...  
• og der er sikkert andre gode muligheder...

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
Vi vil opfordre Kulturelt Samråd til at tage initiativ til at samle 
en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med ideen, med 
indhold og forskellige muligheder. 

Hvad kan gøres af frivillige?
En del af driften samt aktiviteter/planlægning kan gøres af 
frivillige kræfter.

Sådan kan ideerne finansieres
(det kommer an på hvad arbejdsgruppen finder frem til)

Evaluering
1. Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
• Godt at møde hinanden – få respekt for forskelligheder.
• En god proces. Positivt, at idræt og kultur kan mødes. Posi-

tiv stemning på mødet.

2. Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
• Vi havde brug for mere tid til at gå i dybden. Kontinuite-

ten blev afbrudt.
• Kunne godt have undværet Samtalecafe 2 og i stedet være 

vores egen kritiske ven, ved at stille hv-spørgsmål.

3. Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At noget forhåbentlig bliver realiseret. 
• At vi taler byen OP! – for vi har faktisk meget, vi kan være 

stolte af. 

3.  Foreningslivet i Skive

Flere grrupper pe-
get på behovet for 
et foreningshus, og 
en af dem nævner 
den gamle elværks-
bygning på Brårup-
vej som velegnet til 
formålet.

Foto: Thomas Køser



Gruppe 4a bestod af

Keld Haubro Lavesen (procesleder) – 
Keld.Lavesen@Gmail.com - tlf. 2665 1035
Bodil Dahl Christensen (referent) - bdc@mukon.dk  tlf. 4018 4143
Ellen Mehlsen - ellenmehlsen@privat.dk - tlf. 2871 4685
Christian Ramsgaard - cram@tdcadsl.dk - tlf. 2141 7332
Viggo Bjerregaard - bg@massiv.dk - tlf. 4059 3120
Niels Pedersen - npnielspedersen@gmail.com - tlf. 4080 5837
Jens Ernst Larsen - larsen.skive@gmail.com - tlf. 2420 7350

Ideer til emnet
Gruppen havde mange ideer og det er nyttigt at alle bliver 
nævnt. Vi valgte at sammendrage nogle af ideerne under et 
punkt.
1: Skive Fjordbad
2: Fast skinneforbindelse mellem by og havn
3: Dyrskuepladsen
4: Åen gøres brugbar
5: Slagterigrund. Ny kanalby med en sløjfe fra Åen
6: Udvidelse af strandtangen
7: Kanoer i åen
8: Madpakkehus og shelters ved Resen Strand eller strandtan-

gen
9: Sammenhæng i stier
10: Cafeliv ved Søndercentret langs åen
11: Sti fra Kirkebakken, over jernbanen til stisystemet i ådalen
12: Hængebane fra Nørreport til Havnen
13: Åhavn ved Søndercentret med mulighed for turistsejlads til 

fjorden, campingpladsen, Stårup o.s.v.
14: Strandvejen forlænges gennem skoven til Rosenbakken
15: Rambla langs Havnevej – mellem Havnevej og Dyrskue-

pladsen
16: Fiskeguide
17: Flere grønne øer i byen
18: Realistisk plan for åen
19: Åbne ådalen fra Sdr. Boulevard til Herningvej
20: Rensningsanlæg flyttes til Lihme og arealer anvendes til 

kanalby
21: Udsigtstårn i Krabbesholm skov, samme sted hvor det gam-

le udsigtstårn var.
22: Navngivning af stier i Krabbesholm skov
23: Krabbesholm skov mere åben
24: Biograf i området ved åen
25: Grønt område langs Nr. Boulevard udnyttes bedre
26: Flytte Børnenes Paradis til anlægget. Bruge arealet til væ-

rested for misbrugere længst mod syd og etablere P-plad-
ser for Museet .

27: Øge kvaliteten v/byens indfaldsveje inkl. Nr. Boulevard

Gruppen valgte at slå nogle af punkterne sammen til et fælles 
punkt.
De ideer vi ønsker drøftet er herefter:
1: Udvidelse af Strandtangen. Skive Fjordbad. Strandvejens 

forlængelse til Rosenbakken. (punkterne 1 – 6 – 14)
2:   Liv ved åen. Kanoudlejning. Åhavn ved Søndercentret med 

sejlads på fjorden. Cafeliv langs åen ved Søndercentret 
(punkterne 4 – 7 – 10 – 13 )

3: Slagterigrunden til boligbebyggelse. Sløjfe fra åen så det 
bliver en kanalby. (Punkt 5)

4: Forbindelse mellem by og havn. Svævebane, skinnetog, 
Rambla (Punkterne 2 – 12 – 15)

5: Sti fra Kirkebakken over jernbanen til øvrige stier i Skive 
Ådal vest for Sdr. Boulevard).

Ideer har vi til vores emne?
Emnerne blev drøftet grundigt og ideerne var mangfoldige. 

Effekten af vore ideer?
• En god udnyttelse af Strandtangen med mange nye tiltag. 
• Mere liv ved åen - bedre forbindelse mellem havn og by. 
• En mere attraktiv by.
                                          
Mulige forhindringer
• Myndighedsgodkendelser og økonomi. 
• Manglende politisk vilje.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Medvirke i arbejdsgrupper og gøre indflydelse gældende 

hvor det er muligt.
• Være aktive i forbindelse med at offentliggøre ideerne.

Hvad kan gøres af frivillige?
• Ideoplæg, kontakter og markedsføring

Sådan kan ideerne finansieres?
• Byudviklingspuljen kan bevilge midler til projektbeskrivel-

ser som grundlag for ansøgning til fonde.
• Kommunal finansiering.

Evaluering
1. Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?
• Godt oplæg. Bytinget en rigtig god ide.
• Facilitator og procesleder sørgede for god disciplin

2. Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
• God proces. Gruppen er tilfreds med det opnåede resultat

3. Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• Arbejde videre. Forventer at der sker noget inden længe.
• Et must at arbejdet ikke løber ud i sandet.

4.  Det blå og det grønne Skive
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Gruppe: 4b bestod af
Jens Utoft (procesleder) - utoft@profi.dk - tlf. 4046 8666
Laila Munk Sørensen (referent)
- lailamunk.s@gmail.com - tlf. 2674 6275,
Bent Dyrberg - mail@bentdyrberg.dk -tlf. 2469 0587
Jeppe Tandal Nielsen - jeppetandal@hotmail.dk - tlf. 5056 8637 
Lotte Brøndum - lotte@fiberpost.dk - tlf. 9751 0113
Torben Estholm - cyrano@os.dk - tlf. 21 34 42 70
Jørn Lind Jakobsen - lindjacobsen@pc.dk - tlf: 4027 1822

1. Hvilke ideer har vi til vores emne?
2. Hvad vil blive effekten af vore ideer?
3. Hvilke forhindringer kan vi se?
4. Hvordan vil vi overvinde forhindringerne?
5. Hvad kan gøres af frivillige?
6. Hvordan kan ideerne finansieres?

Ideer til emnet
Gruppen kom meget hurtigt frem til ganske mange ideer.

For at få et bedre overblik over ideerne, valgte vi at grup-
pere dem i fire hovedpunkter.  De enkelte underpunkter er 
sideordnede og tænkes udført i den række, der passer bedst 
ind i den samlede planlægning.
1. Øget tilgængelighed i naturen
• Sammenhængende stier langs åen (fra den gamle jernbane-

bro til udmunding i fjorden, gerne arkitektforslag).
• Sammenhængende cykelstier ud af byen, men også i byen
• Platforme til hygge og hvil og fugleobservationstårn(e) for 

oplevelser langs åen
• ”Boardwalk” (træbroer) i den sumpede del af ådalen, for 

en tørskoet vandretur i den rå natur.
• Bevarelse af ”søen” ved Sdr. Boulevard (ved Liselund)
• Forslag (fra gæst) om at forbinde Dommerby med Marien-

lyst via et stisystem langs dæmningen på Viborgvej.
 
2. Grønne og blå samlingssteder
• (Genop)Trænings- og oplevelsespark for alle ved Sundheds-

huset i Skive med stiforbindelse til Krabbesholm Skov og 
Skive Fjord.

• Aktivitetspark for 3 generationer i Resen.
• Etablering af en ø ud for Strandtangen
• Skives ”Bellevue”: strand- og fjordbad ved Resenlund.
• Maritime Drømme 2
• Krabbesholm Skov, som landets mest interessante bynære 

skov (Uden at det kommer til at ligne et tivoli)
• Livet på lystbådehavnen (og tilgængelighed til byen).
• Skovsøer til fiskeri ved Campingpladsen.
• Molerne på havnen skal være tilgængelige hele vejen (For-

slag fra gæst).

3. Events
• Festival for Grøn Energi og Rent Liv. (iværksættere præsen-

terer deres produkter ved en årlig, ugelang festival).
• Oplevelsesguide for ture gennem byen.
• Skinnecykler til og fra havnen.
• Skovens dag (Forslag fra gæst).
• Containere, der kan flyttes rundt i byen til forskellige om-

råder og med forskelligt indhold. (forslag fra gæst).

> > >

4.  Det blå og det grønne Skive

Foto: Thomas Køser



4. Byporte
• Indfaldsveje til byen skal være indbydende (særlig Viborg-

vej trænger til en kærlig hånd)
• Solcelledrevet springvand ved Dommerby-dæmningen.

Effekten af vore ideer
• Vores ideer vil sætte fokus på Skive By, og byen vil blive 

interessant at være i både for kommunens borgere såvel 
som for turister.

• Skive vil blive stedet, hvor du er tæt på naturen i byen.

Mulige forhindringer
• Da vi bevæger os ved åen og stranden kan der være for-

hindringer i forbindelse med fredningsbestemmelser og 
privat ejede jordlodder.

• Nogle områder kræver god økonomi, mens andre kan 
klares for mindre beløb.

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Kontakt til de implicerede parter for at indgå aftaler.

Hvad kan gøres af frivillige:
• Frivillige kan være med til at udpege steder, hvor der skal 

ligge opholdssteder, fugletårn m.m.

Sådan kan ideerne finansieres
• Nogle områder vil naturligt skulle dækkes af skattekroner, 

mens der til andre områder med fordel kan søges fonds-
midler/private midler.

Evaluering
1. Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
2. Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
3. Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?

Ad pkt. 1 og 2.
• Det har været positivt, at der er blevet lyttet til borgerne, 

og gruppe 4B glæder sig til at komme videre.
• Der har været samlet en stor og broget flok borgere med 

mange kompetencer. Det er en god måde at drive demo-
krati på, og der skal nok komme noget (godt) ud af dette 
projekt.

• Forskelligheden i det fælles emne har givet godt.
• Processen har været god, men Magne Uldall har snakket 

for meget, så processen er blevet presset.
• Peter Olsens foredrag var godt, men langt. Det måtte ger-

ne have været et oplæg til at tænke videre selv.
• Hans fokus var mest på byens arkitektur.
• Det kunne have været godt, hvis der havde været oplægs-

holdere til de forskellige områder

Ad pkt. 3.
• Der blev skabt en god gejst, og der er skabt et forum for at 

komme videre i den konkrete udvikling af Skive.
• Vi glæder os til, at der allerede i år tages stilling til, hvilke 

områder der skal tages fat på først.
• Hele gruppen er klar til det videre forløb. 

Gruppe 4c bestod af

Niels Ole D. Nielsen (procesleder),
nodn@skivekommune.dk, tlf. 2119 1372
Flemming Schou Pedersen (referat fra 1. samtalecafe)
flpe@skivekommune.dk, tlf. 9915 3555
Else Larsen (referat fra 2. samtalecafé)
elsl@skivekommune.dk, tlf. 2137 4791
Niels Odgaard, niels.odgaard@webspeed.dk, tlf. 4054 8009
Else Johanne Christensen, projektleder@gmail.com,
tlf. 2835 8824
Anne Mette Brøndum, annemettebrondum@gmail.com
tlf. 2097 4434
Michael Hviid, mihv@skivekommune.dk. tlf. 2384 8377
Frits Laursen, fmnl@skivekommune.dk, tlf. 2826 1624

Ideer til emnet:
Mere liv i området – stranden fra campingpladsen over mod 
Årbjerg/Glattrup
• Mini fjordcenter ved Strandtangen.
• Lærende aktiviteter langs stranden
• Gode sanitære forhold
• Mere sand på Strandtangen 
• Palmestrand 
• Muligheder for at leje/låne stole, parasoller m. m.
• Tursejllads langs kysten
• Kanosejlads – Karup Å

Effekten af vore ideer
• Mere liv på havnen, stranden og Karup Å.
• Alle i Skive Kommune, turister, sejler m. fl.
• Nye tilflyttere (indirekte)

Mulige forhindringer
• Skov og Naturstyrelsen,
• Planloven
• Økonomi
• ”Kulturforskelle” der findes på området.
Dog ser vi lovgivningen som den største forhindring vores 

projekt.

4.  Det blå og det grønne Skive

Området mellem Karup Å og Strandtangen 
er præget af en række kulturforskelle mel-

lem brugerne.  Foto: Thomas Køser



Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Invitere interessenter (loven – beboere) til en møde, hvor 

fællesskabet og en positiv indgang er i højsædet.
• Det er vigtigt, at alle parter inddrages så tidlig som muligt.
• Projektet skal udføres indenfor en overskuelig tid ellers 

tabes interessen for projektet.
• Aktiv annoncering.
• Ved at tage højde for de forskellige kulturer der findes i 

området

Hvad kan gøres af frivillige?
• Foreninger på havnen og området kan hjælpe med fundra-

ising, søge midler fra fonde m.m.

Sådan kan ideerne finansieres
• Ved hjælp af fonde, fundraising, frivilligt arbejde.
• Skive Kommune kan går forrest – som det gode eksempel
Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
• God stemning og god proces.
• At borger samarbejder med Skive Kommune giver fælles 

indflydelse og forståelse.
• Fri og åben debat – alle kan komme ud med deres ideer og 

meninger.
• Mulighed for indflydelse
• At møde ”nye mennesker og skabe gode ideer.

• Peter Olesen indlæg var godt
• Nyt syn på Skive By – (bygninger – gade m.m.)
• Tæt dialog mellem politiker og borger

Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
I gruppen var der forskellige holdninger til processen.

Positivt:
• En styrke. at man kommer vidt omkring emnet
• Indspark fra Peter Olesen var godt – nogen mente det var 

for langt
• Der kom mange ideer, der kan arbejdes videre på 

Negativ:
• For lidt tid til for mange spørgsmål
• Der mangler tid til debat om emnet
• Manglende tid til refleksion over emnet
• Tidsplanen var for ambitiøs 
 Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At nogle af projekterne bliver gennemført indenfor rime-

lig tid.
• At de forskellige projekter bliver markedsført – så vi kan 

se, at vores indsats ikke har været forgæves.
• Husk, at markedsføring er en meget vigtigt del i Skive 

Kommune. 

4.  Det blå og det grønne Skive

To af grupperne (4a og 4c) foreslår, at der åbnes mulighed for udlejning af kanoer og kajakker til sejlads på både 
åen og i Skive Fjord. (Foto: Thomas Køser)



Gruppe 5 bestod af
Mads Callesesen (procesleder) - mch@km.dk - tlf. 2421 9909
Jørgen Christensen (referent) 
- joch@skivekommune.dk - tlf. 2119 1369
Bente Bisgaard - BenteBisgaard@hotmail.com - tlf. 4053 7560
Helene Stigel - hs@krabbesholm.dk - tlf. 2759 1481
Kurt Poulsen - kp@inventa.dk - tlf. 2276 5003
Lasse Lavstrøm Madsen - lasselyn999@gmail.com - tlf. 4111 1181

Ideer til emnet
• Artist resident, byrum til udstilling, latinerkvarter/gade-

kunstnere, guide for kunstværker/App, aktive
• kunstnere i gadelivet, udstillingssti p§ banesporet, guidede 

cykelture med temaet kunst og arkitektur,
• konkurrencer med passende mellemrum, Museet mere 

udadvendt i parken/anlægget, kunst og
• arkitekturfestival (bruge naturen, fjorden og åen), inspire-

rende gade og byrum, events med belysning, udbrede art- 
talks,

• Provokerende kunst/sætte noget i gang, udstillingstemaer 
i tomme butikker i g§gaden, formidle og udbrede kunst 
og arkitektur, ny bro over åen ved godsbanearealet, gratis 
adgang til Museet og længere åbningstid.

Gruppen valgte følgende hovedtemaer:
1. Kunst- og arkitekturfestival
•  Niveauet skal være meget højt.
•  Tiltrække kreative, inspirerende og gerne provokerende 

kendte kunstnere og arkitekter.
•  Hvert år/hvert andet år, altid med et specifikt tema.
•  Foredrag, oplæg, udstillinger og workshops
•  Arts Resident (Boliger og lokaler/værksteder stilles til rå-

dighed for kunstnere)
•  Nært samarbejde mellem Byen, Højskolen og Museet

Effekten:
•  Spændende events, værker/installationer og et bybillede 

præget af liv og aktivitet.
•  En blomstrende kreativitet som givetvis vil sætte noget i 

gang i byens erhvervsliv.

Forhindringer overvindes:
•  Ved at inddrage professionelle sparringspartnere, store 

Museer og kendte kunstnere, f.eks. Arkitektskolen og 
kunstmuseet AROS i Aarhus.

Finansiering:
•  Søge fonde.

2. Kunst- og arkitektur App
•  Man ”køber” en guidet tur rundt i byen på cykel. Der sup-

pleres med fortælling om det man ser.

Effekten:
•  Liv og aktivitet omkring kunstværkerne, og mulighed for 

større lokal viden. En god oplevelse for både borgere og 
turister.

Forhindringer overvindes:
• Frivillige guider der viser rundt.

Finansiering:
•  Der indkøbes f. eks. 20 cykler.

3. Kunst- og arkitektursti/promenade
•  Etableres i forbindelse med det nedlagte banespor fra 

Østerbro og ned til Havnen.
•  Omdrejningspunktet for stien er det ”Nye Museum” og 

endestationen er Krabbesholm Højskole.
•  På strækningen kan etableres mindre anlæg med Kunstne-

ristiske/arkitektoniske tilsnit.
•  Der tilføjes kunst i form af skulpturer, collager, skiftende 

udstillinger i montre samt mindre pavilloner.
•  Formålet er at binde havnen sammen med byen, men uden 

at opføre større, sammenhængende bebyggelse.
•  Strækningen strammes op med alle træer, grupper af træ-

er samt bænke og borde.
•  Strækningen kan etapevis udbygges, evt. efter afholdelse 

af konkurrencer for mindre delstrækninger.
(Se illustrationer af forslaget næste side)

Effekten:
•  Vi får koblet havnen og byen sammen med et spændende 

og aktivt, grønt bånd.

Forhindringer overvindes ved:
•  Overdragelse af arealet, med det nedlagte banespor, afkla-

res snarest med BaneDanmark.

Finansiering:
•  Etapevis udbygning, Fonde, indgå i den kommunale bud-

getlægning.

4. Årlige events/konkurrencer
•  Hvert år afholdes mindre events, evt. ud fra bestemte 

temaer.
•  Der udskrives konkurrencer for mindre lokaliteter, stier, 

passager, pladser, torve, grønne områder og gader (Museet 
og Højskolen inddrages).

•  Der må gerne være tale om lidt mere udfordrende, provo-
kerende tiltag.

•  Tomme butikker i bl.a. gågaderne inddrages og åbnes op 
med aktiviteter.

Effekten:
•  Borgere inddrages og forhåbentlig giver det anledning til 

spændende og gode diskussioner.

Finansiering:
•  Beskeden præmiesum. Kommune og erhvervsliv sponsore-

rer materialer m.v.

Evaluering
• Meget spændende og inspirerende dag. Gruppens forslag 

og mange af de andre gruppers forslag forekommer reali-
stiske. Der var umiddelbart ikke forslag der kolliderer eller 
modsiger hinanden.

• Gruppen fandt samværet behageligt og inspirerende og 
har aftalt at mødes igen i august 2017.

5.  Kunsten i Skive
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Gruppe 7a og 7b bestod af 

• Marianne Fejerskov (procesleder)
• Bjarke Danvig (referent)
• Ludvig Theisbjerg
• Marianne Bro
• Dorthe Dalsgaard
• Christoffer Søgaard (udvikling af app)

Ideer til emnet
• Samlingssted for unge – ungdomshus/værksted/idekontor/

iværksætterhus – hvor unge hjælper hinanden – skabe 
netværk, men hvor der også er en voksen, som kan hjælpe 
i gang

• Liv i midtbyen – med afsæt i aktiviteterne i ”Hal A” eller i 
Musikskolen

• Kommunikation til og mellem unge om aktiviteter og 
events via en Skive-app (Ungdommen i Skive) 

Effekten af vore ideer
• De unge vil blive i Skive eller vende tilbage efter endt ud-

dannelse. Her er det muligt at få noget til at ske
• Virksomheder vil kunne få kontakt til dygtige kreative 

unge

Mulige forhindringer
• Udfordring at få unge til at bruge et nyt samlingssted
• Udfordring at etablere et samarbejde mellem private og 

kommunen om udvikling af app – ikke lade regler stå i 
vejen

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Vi skal have mod til bare at gøre det

Hvad kan gøres af frivillige?
• Der er måske virksomheder, som vil give sparring og moti-

vering til unge, som ønsker at prøve noget af 

Sådan kan ideerne finansieres?
• Ungdomsskolen kan hjælpe med at igangsætte ideen
• Jobcentret vil måske også kunne hjælpe 

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
• Vi var en blandet gruppe med forskellige deltagere, hvor vi 

har haft gode snakke. Det var godt, at der også deltog to 
unge i arbejdet

• Masser af gode ideer, som blev bakket op af alle 

Hvordan har I oplevet dagens proces og resultat?
• God positiv proces
• Peter Olesens foredrag var lidt langt og måske ikke rele-

vant ift. de drøftelser vi skulle have i gruppen om ungdom-
men i Skive. Men glædeligt at han roste vores by så meget

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At vi skal mødes igen og høre, hvad der er blevet af vores 

ideer.

7.  Unge i Skive

Gruppe 9 - Det musikalske Skive - foreslår bl.a. et 2-dages event med lokale musikere. Foto: Thomas Køser



Gruppe 9 bestod af

Otto Lindum (procesleder), ottolindum@fibermail.dk
Kirsten Yde (referent), Yde@fiberpost.dk 
Bent Mølgaard, bm@kclimfjord.dk 
Peter Bak, pb@skivefolkeblad.dk 
Thomas Bedsted, tbej@skivekommune.dk 
Rikke Henriksen, rvh.arbejde@gmail.com 

Ideer til vores emne
•  Fælles koncert i Byen med lokale kor
•  Koordinering blandt udøvere frem for konkurrence
•  Musik i ”Byens rum”
•  Lokal ”Skive Festival”
•  Vise Festival
•  Flere koncerter afholdes i kirkerne (kirkernes lokaler lånes 

ud til andre aktørere)
•  Samle penge til oprettelse af ny lokal koncert og dansesal 

(i det gamle Bibliotek)
•  Stor og lille mobil scene
•  Festival med fælles musiktema (60’er musik, Beatles osv.)
•  Scener i Byen, i Anlægget, ved Havnen.
•  Udeservering i byen ved musikarrangementer (gøre det 

nemt at få lov til at servere)
•  Synlighed og branding af lokal musik   
•  Fremme den lokale musik ved events
•  Fremme samspilskulturen
•  Fast musik om sommeren på Torvet og Posthustorvet (evt. 

2 genrer på samme tid)
•  Samarbejde om musikundervisning
•  Musik hvor folk færdes
•  Samarbejde mellem undervisning og koncert tilbud
•  Flere muligheder for at give koncerter
•  Bedre muligheder for at de unge kommer ud med deres 

musik
•  Folkeskolens musik ud til andre end forældrene
•  Samarbejde mod vest / over Limfjorden
•  Det professionelle – kvalitet frem for kvantitet
•  Give unge muligheder som fx ”opvarmning” ved ”kend-

tes” koncert
•  Èn weekend er der fx musik ved havnen, èn anden week-

end i Byen
•  Database hvor det er synligt, hvor der spilles
•  Vi vil gerne samarbejde med Kunst
•  Spørge Krabbesholm Højskole om de kan designe nogle 

scener/ mobil scener 

Det vi foreslår her og nu er:
• 2-dages musikevent med lokale musikere, fælles musik 

tema og rundt i hele byen
• Der skal være servering ved koncerterne og gerne lokal 

kunst rundt omkring
• Det kan udvikles og gro og blive mere kendt efterfølgende 

år

Effekten af vore ideer
•  At Skive bliver endnu mere kendt ud over landet som mu-

sik by.
•  Det kan tiltrække flere borgere 
•  Holde på borgere, så de ikke flytter til andre byer

•  Tiltrække turister
•  Glæde og stolthed hos de borgere, der bor i byen

Mulige forhindringer
•  Der skal selvfølgelig en form for økonomi til
•  At nogle af Tordenskjolds soldater brænder ud, hvis der 

bliver for mange forbehold

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
•  Branding!!
• Forståelse og velvilje fra de bevilgende myndigheder
•  Ved at omgive os med positive og engagerede personer

Hvad kan gøres af frivillige?
•  Planlægningen
• Meget af det praktiske

Sådan kan ideerne finansieres?
• Kommunale tilskud
• Mindre egenbetaling ved nogle arrangementer
• Salg af kaffe, øl, vand, vin ved spillestederne

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget i dag?
•  At møde positive mennesker
•  Mange gode ideer
•  Hurtig og positiv proces
•  Fint at mange er mødt op
•  Spændende at møde mennesker med forskellig baggrund
•  Forskellige indfaldsvinkler
•  Fint at dumpe ned i gruppe vi ikke selv har valgt
•  God Bain storm
•  Borgere i Skive

Hvordan har i oplevet dagens proces og resultat?
•  Spændende
•  Forceret proces
•  cafésamtale 1 var god
•  cafésamtale 2 fik de fleste ikke noget ud af
•  kunne blive mere detaljeres uden cafésamtale 2
•  Magne Uldall snakkede for meget (procesleder og referent 

var sat ind i processen)

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• At nogle af de gode ideer bliver omsat til handling!

9.  Det musikalske Skive



Gruppe 12a og 12c bestod af

Niels Mortensen (procesleder) 
- nimo@muserum.org - tlf. 9752 8122
Peter Steens (referat) - Peteresteens@gmail.com - tlf. 3120 9833
Marcus Meissner – mm@m-s.dk
Mona Madsen – monamadsen@pc.dk
Kristine Ledet – knle@skivekommune.dk
Tage K Pedersen – tagekp@mail-telia.dk
Søren Toft – st@novustegnestue.dk
Erik Bech Hansen – erikbeha@gmail.com 

Ideer til vores emne
”Brainstormen” frembragte følgende ideer:
• Mere hygge på Posthustorvet
• Større trafiksikkerhed
• Aktivering/frilæggelse af Skive å
• Turistinformation i gågaden (opsætning af skilderhus)
• Opgradering af Skive Anlæg til flere aktiviteter
• Legeplads/Aktivitetsplads i midtbyen (Børnenes Paradis nr. 

2)
• Udsmykning af byens rum
• ”Skive-Sporet” (rute, der fører rundt til spændende steder 

i Skive by)
• Grønnere ved Skive Banegård
• Bedre udsigt fra Holstebrovej til Skive Ådal
• Havnebad ved Strandtangen
• Fast scene på Torvet
• Område ved Skive Bibliotek til leg/samvær
• App om Skive bys historie
• Bedre udnyttelse af Museumsparken
• Udnyttelse af Havnebanen fra Østerbro til Engvej til skin-

necykelsti
• Bedre sammenhæng mellem Skive by og Skive Havn
• Ny asfaltering af byens rum
• Moderne bypark på slagterigrunden
• Kunstnermiljø på Theaterpladsen
• Sommeraktiviteter på Posthustorvet
• Mere udnyttelse af Krabbesholm Skov
• Fjordsti fra Skive Å til Skive Havn
• Udnyttelse af det tidligere godsbaneareal ved Skive Bane-

gård 
• Opsætning af plexiglasvæg med billeder fra den gamle 

Sønderby for at skabe læ på Posthustorvet
• Fornyelse af Resenvej
• Naturen i Ådalen
• Tryghed i nattelivet gennem bedre belysning ved Ågade 

og Thinggade
• Frivillige ambassadører til rundvisning af turister i Skive by
• Segmenteret beboerbudgettering

Der kunne identificeres tre gennemgående emner: 
Posthustorvet, Skive Å og veje/pladser/gader

Posthustorvet 
• bør have varierede aktiviteter året rundt, så det liv, der kan 

ses om vinteren med skøjtebanen, også er til stede andre 
årstider, hvor det ellers kan virke dødt og tomt. 

• Posthustorvet ”fiser ud” og fortsætter nærmest planløst 
ned mod stationen. Det mangler noget, der kan definere 

et rum der både fungerer som indgang til og afslutning på 
gågaden. Det ”noget” skal også kunne bryde vinden op. Et 
forslag kunne være en plexiglasvæg, der viser og informe-
rer om det gamle byrum på stedet. Billede til inspiration:

  

Åen: 
• Der skal være bedre tilgængelighed. Tilgængeligheden 

skal passe ind i omgivelserne, og må altså gerne være 
urban i det urbane rum (f.eks. trapper a la Holstebro og 
Århus), mens det længere ude bør være mere blødt og 
naturligt. 

• Aktiveres åen i (langt) højere grad end det er tilfældet i 
dag, vil det være mere attraktivt at åbne og drive café eller 
lignende. 

• Der var forslag om at benytte det gamle spor fra Østerbro 
ved SET og ned til tennisklubben, ved at tilbyde udlejning 
af skinnecykler. Turen ville være ca. 2 kilometer og løbe 
langs og over åen. Den fine gamle jernbanebro ville igen 
blive benyttet. Jernbanebroen kunne desuden udsmykkes 
med plexiglasplader der viser billeder fra dengang der 
kørte tog. 

• Der var også forslag om udlejning af både (f.eks. kanoer) 
på åen. 

Veje, pladser og gader: 
• Steder som Nordbanevej og Thinggade kan virke lidt rå og 

utrygge, særligt i weekenderne. Det kan (måske) dæmpes 
eller bekæmpes ved at skabe hyggelige byrum med bedre 
belysning – noget som brugerne vil passe på og være ære-
kære over for. 

• Udsigten fra Holstebrovej ud over Ådalen er helt fanta-
stisk. Desværre er der kun et enkelt sted, man rigtig kan 
opleve det – og det er ikke særligt hyggeligt. Her er der 
ikke nogen enkelt løsning, for der står kort og godt huse i 
vejen. 

Effekten af vores ideer
• Større tilfredshed og øget livskvalitet hos byens borge-

re. Byen vil stå sig bedre i konkurrencen om at tiltrække 
tilflyttere og turister og give dem en god oplevelse. Det 
centrale Skive vil blive udvidet, hvis byen kædes bedre 
sammen med både åen og havnen/skoven. Der vil være 
noget for alle aldre.

12. Byrummet i Skive



Mulige forhindringer
• Aktivering af åen kan møde modstand fra miljøorganisati-

oner. Det kan også blive svært at finde finansiering til rea-
lisering af ideerne, hvis myndigheder og private tilsagnsgi-
vere ”lurepasser”. 

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Gennem dialog og samarbejde.

Hvad kan gøres af frivillige?
• Der kan nedsættes en følgegruppe, der udvikler på og 

rådgiver om projektet. 

Sådan kan ideerne finansieres
• Gennem samarbejde mellem fonde og kommunen og 

måske nogle få private investorer. Forslagene kunne også 
realiseres ved at stille betingelser til nybyggeri. 

Evaluering
Dette var positivt ved mødet i Bytinget:
• Godt og inspirerende oplæg ved Peter Olesen. 
• Fint at starte med ukritisk brainstorm. 
• Alle SKULLE deltage aktivt. Ikke muligt at læne sig tilbage. 
• Hyggeligt at møde nye mennesker og høre deres input og 

ideer
• God mad og rart at vide, at der bliver fulgt op på mødet
• Hele processen omkring mødet fungerede rigtig godt
Sådan oplevede vi dagens proces og resultat:
• Det fungerede overraskende godt at være med i to grup-

per. Selvom mødet i alt strakte sig over ikke mindre end 
seks timer på en hverdag, oplevedes det som et stramt 
program hvor der ofte ikke helt var tid nok. 

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• I første omgang seriøse arbejdsgrupper der kan udvikle på 

idéerne fra Bytinget og få dem bragt tættere på reali-
sering. Der er en klar forventning til, at der denne gang 
bliver fulgt ordentligt op på mødet. 

12. Byrummet i Skive

Foto: Thomas Køser

Foto: Thomas Køser



Gruppe: 12b bestod af

Knud Bjerre (procesleder) - knud@skivetheater.dk - tlf. 2096 1616
Jytte Ransborg (referent) - jr@danskrevision.dk - tlf. 2625 8564
Rie Post - dendovnehave@gmail.com - tlf. 4068 0590
Ejvind Alf Jensen - makew@mail.dk - tlf. 2943 1847
Else Stokholm - elsest@webspeed.dk - tlf. 3033 9805
Mogens Jensen - jense.1@sol.dk - tlf. 5044 5510
Lars Landbo - larslandbo@gmail.com – tlf. 2016 8054

Vores ideer - Ikke prioriteret rækkefølge:
1.  Fokus på det grønne i byens rum, indfaldsveje, stier, torve 

og parkeringspladser.
 Det grønne skal altid tænkes ind også i planlægningen.

Effekten:
• Gør Skive til en smuk by og et rart sted at komme.
• Træer og beplantning på P-pladser, så de fremstår som 

grønne rum og ikke som nu som åbne kratere i bebyggel-
sen.

Forhindringer:
• Ingen forhindringer på kommende projekter.
• Eksisterende rum, veje og stier bør gradvis forskønnes og vi 

ser derfor ingen forhindringer.

Hvad kan gøres af frivillige:
Frivillig kan ikke gøre meget i denne sag.

Hvordan kan ideen finansieres:
• Burde finansieres af Skive Kommunes budget, idet det 

også bør være en del af Rent Liv.

2. Liv ved åen
• Caféliv, stisystem, kulturbåden Svanen flyttes til Søndercen-

tret
• Søndercentrets bagside åbnes.

Effekten:
• Et caféliv på bagsiden af Søndercentret ud mod åen, og 

Kulturbåden Svanen flyttes op i åen, hvor den kunne indgå 
til kulturelle formål i mange af døgnets timer, og med 
stisystem til Ramblaen (vort næste forslag) og et stisystem 
op mod byen, således man kan gå, hvis man holder på 
en parkeringsplads ved Søndercentret. Det vil binde byen 
meget bedre sammen i forhold til bymidte, åen og fjorden 
og skabe meget mere gående trafik og åbne op for nye 
byrum.

Forhindringer:
• Hvis der skal være et caféliv på bagsiden af Søndercentret, 

kræves det, at de eksisterende butikker over tid ændres til 
også at have front mod åen. Man kunne starte med den nu 
nedlagte cafeteria der ligger ved indgangen mod parke-
ringspladsen langs Ågade, men det kræver at nogen kan 
se ideen og vil indgå i lejemål og åbne den første café der 
åbner mod åen her.

• Kulturbåden kan blive vanskelig at flytte og muligvis kan 
der også opstå problemer med tilladelse til at den må ligge 
fast i åen.

• Et stisystem op mod byen skal tænkes ind i lokalplanen, 
men det kunne være noget med en bro over Ågade til 
Karolinegade over de eksisterende trapper.

• Sti til Ramblaen på Havnevej indgår i oversigt over Rambla-
en der vedlægges.

Hvad kan gøres af frivillige:
• Frivillige kan komme med indlæg i diverse medier, hvor der 

opfordres til, at bagsiden af Søndercentret åbnes.
• Der kan tages kontakt til Søndercentrets bestyrelse, hvor 

planen kan blive forelagt.
• Finde et transportfirma der kan og vil flytte Svanen.
• Frivillige kan være behjælpelige med at indsende ansøg-

ning om, at båden må ligge fast i åen.

Hvordan kan ideen finansieres:
• Caféliv på bagsiden af Søndercentret finansieres af de 

enkelte ejere/lejere.
• Flytning af Svanen kan finansieres ved ansøgning til bydel-

spuljen.
• Stisystem til midtby og Rambla bør finansieres af kommu-

nen, da det er er naturlig del af Skive bys udvikling.

3. Rambla langs havnevej og i forlængelse heraf skal stien ud 
til træbroen gå langs fjorden, således at den også får forbin-
delse til eksisterende sti til campingpladsen.
• Dette projekt har Jytte Ransborg tidligere fremlagt for By-

udviklingsudvalget og materialet herfra er vedlagt denne 
ansøgning. Alle i gruppen tilslutter sig ideen.

Effekten:
• Kun fantasien sætter grænser for effekten af denne Ram-

bla.
• Den kan laves så flot og spændende, at afstanden mellem 

by og havn vil virke meget kort.
• Den vil gøre det naturlig at tage ophold herpå, for bare at 

nyde udsigten til skoven og dyrskuepladsen, men måske 
også for at deltage i en evt. aktivitet på stedet. Måske et 
gårdmarked, loppemarked, blomstermarked, koncert, osv. 
osv. Den kan virke som tilskuerplads for ting der foregår på 
dyrskuepladsen og omvendt kan dyrskuepladsen virke som 
tilskuerplads for ting der foregår på Ramblaen. Den vil blive 
et stort aktiv for byen.

• En forlængelse af stien fra Ramblaen og til træbroen vil 
blive brugt flittigt af byens mange løbere. Der kommer 
hver dag masser af løbere i begge retninger på Fjordvej 
og de vil sandsynligvis blive meget glade for at kunne løbe 
langs fjorden i stedet.

• Det forudsættes, at ”digestien” mellem broen ved Engvej 
og ud mod åens udløb renoveres, så den bliver en naturlig 
del af stiforløbet.

Forhindringer:
• Den eneste forhindring vi ser, er Bane Danmarks accept 

på fjernelse af gamle togskinner, specielt hvis man vælger 
den forkromede løsning, hvor stien forlænges op til den 
fine gamle jernbanebro ved Søndercentret. Men det burde 
ikke være en forhindring langs Havnevej, idet disse skinner 
næppe kan bruges igen.

12. Byrummet i Skive



Hvad kan gøres af frivillige?
• Jytte Ransborg deltager gerne i planlægningen.

Hvordan kan det finansieres:
• Stisystemet bør være en del at Skive Kommunes Rent Liv
• Ramblaen bør også være en del af Skive Kommunes bud-

get, idet der ellers skulle bruges midler til vedligeholdelse 
af det meget slidte fortov der pt. ligger langs Havnevej.

• Der kunne søges midler fra Bydelspuljen til opsættelse af 
bænke, beplantning og smuk belysning.

4. Flytning af Børnenes paradis til anlægget.

Effekten:
• En flytning af den gamle legeplads kan give børnene en 

meget sundere og mere spændende beliggenhed i anlæg-
get omkring voliere anlæggene. Dette vil således også give 
de voksne mulighed for at nyde haven, samtidig med at 
børnene bruger legepladsen. Der hvor Børnenes paradis 
ligger pt., vil således kunne anvendes til andre formål, må-
ske i forbindelse med det nye kunstmuseum eller opholds-
sted for misbrugere.

Forhindringer:
• En del læserbreve og måske protester, såfremt området i 

stedet bruges til opholdssted for misbrugere.
• Ikke så mange forhindringer, såfremt området bevares som 

et byrum efter flytning.
• Vi mener man kan overvinde forhindringer(protester) ved 

at begrunde flytningen med at legepladsen skal flyttes for 
børnenes skyld, således de får meget bedre plads og måske 
fornyelse af legeredskaber.

Hvad kan gøres af frivillige:
• Der kan skrives positive læserbreve.
Hvordan kan ideen finansierers:

• Man kan søge forskellige fonde til etablering og flytning 
af legeplads.

5. Åbenhed om forvaltningens proces i forhold til kommunens 
planlægning, herunder workshop, visualisering af kommu-
nens planer i 3D, samt afklaring på eksisterende projekter.

Effekten:
• En meget stor del af borgerne ønsker at følge med i, hvad 

der foregår i kommunen og hvor langt forvaltningen er i 
forhold til det planlagte.

• Tilfredse borgere.
• Mindre brok over ting der muligvis allerede er i langt i 

processen.

Forhindringer:
• Der burde ikke være forhindringer, idet det må være en 

beslutning der skal tages.

Hvad kan gøres af frivillige:
• Der kan ikke gøres noget af frivillige.

Hvordan kan ideen finansieres:
• Der kræves ingen finansiering.

Evaluering:
1.  Gruppens deltagere var enige om, at initiativet til mødet 

var meget positivt. Det er godt at gøre det og værd at 
gentage.

2.  Effektivt, men mangel på tid – tidsplanen bør overholdes. 
Peter Olesens indlæg var godt, men det var bedre hvis vi 
havde haft den time mere til at drøfte vore ideer i grup-
pen. Vi måtte inddrage spisepausen til arbejdet.

3.  Vi glæder os til at blive informeret om processen – og selv-
følgelig, såfremt flere af ideerne bliver realiseret.

12. Byrummet i Skive

Gruppe 12b foreslår, at 
bagsiden af Søndercen-
tret åbnes med caféliv 
og at kulturbåden Sva-
nen flyttes til området.
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Gruppe 14a og 14b bestod af:

Julie Lysdal Markussen (procesleder)
- julielysdal@gmail.com, tlf. 2849 8049
Camilla Bang (referent)
caba@skivekommune.dk, tlf. 9915 3658
Johnny Kent Knudsen, glattrupvej22@webspeed.dk, tlf. 2339 8011
Laila Jensen, guldhojgaard@gmail.dk, tlf. 3057 0156
Claus Krogholm, ckk@skivets.dk, tlf. 3066 8838
Jesper Elbæk, jesp@skivekommune.dk, tlf. 2874 2079
Henning Hagelquist, 
henning.hagelquist@mail.tele.dk, tlf. 2237 4545
Berit Kjølhede, berk@skivekommune.dk, tlf. 2245 3026

Ideer har vi til vores emne
1.  Formidling af Skives kvaliteter til potentielle tilflyttere
2.  Højlundsvej – undersøge muligheder for anvendelse, fx til 

multibane
3.  Skab anderledes, bæredygtige miljøer indenfor uddannel-

se og bosætning
4.  Uddannelsesinstitutioners arbejde med byudvikling, kan 

afvikles som konkurrence
5.  Nye turistmål, som gør byen kendt, fx indendørs skisports-

center på slagterigrunden
6.  Events omkring musik. Aktiviteter i flytbare containere
7.  ”Byens talerstol”, hvor borgere kan aflevere ideer
8.  Samlet identitet for byen – fx musik fra Jeppe Aakjær til 

Mads Langer
9.  Lokaler stilles til rådighed for pop-op-restauranter
10. Mere liv til arrangementer, fx boder
11. Byudviklingsudvalget vælger et årligt tema, som borgerne 

kan komme med ideer til
12. Amfiteater ved Toldstruppparken
13. Leg og oplevelser for børn ved Skive Å
14. ”Jul i Skive” i juli. Mere julebelysning
15. Profilering af ”de skæve” fra Skive, fx Jens August Schade 

og Duné
16. Tropisk miljø ved Strandtangen
17. Flere aktiviteter i skovene
18. Scene i skoven til skovkoncerter
19. Døgnåbent for børn i KCL
20. Skatermiljø på slagterigrunden

Gruppen udvalgte ideerne 4. i kombination med 1,3,11 – prio-
riteret til igangsætning.
5. i kombination med 20
8. i kombination med 6, 12, 15, 18
9. i kombination med 10.

Effekten af vore ideer
• Tilflytning
• Ejerskab hos de unge
• Opdyrkning af nicher
• Stolthed ved byen
• Ideer til kommunen

Hvilke forhindringer kan vi se?
• Lovgivning
• Økonomi
• Forandringsvillighed

Sådan vil vi overvinde forhindringerne
• Samskabelse

Hvad kan gøres af frivillige?
• Gruppens medlemmer og andre relevante aktører

Hvordan kan ideerne finansieres?
• Ikke besvaret

Evaluering
Hvad var positivt ved mødet i Bytinget?
• Møde de andre gruppemedlemmer
• Arbejdet i små grupper
• Anderledes tænkning
• Gode ideer
• Deltagelse af erhvervslivet
• Arbejdsglæde og engagement
• Inspiration

Sådan har vi oplevet dagens proces og resultat
• Finde det positive i ideerne
• Kæmpe for at få det realiseret
• Se muligheder fremfor forhindringer

Hvad glæder I jer til bliver resultatet af Bytinget?
• Meget kan realiseres nemt og hurtigt
• Sats også på nogle af de ”store skibe”

Bilag: Spørgsmål fra gruppe 2/ svar fra gruppe 1
• Hvornår kan initiativ vedr. uddannelsesinstitutioner sættes 

i gang?
 Svar: Pilotprojekt i 2017 efter dialog med uddannelsesin-

stitutioner og Byudviklingsudvalgets stillingtagen til den 
videre proces.

• Hvordan vil I måle effekten? 
 Svar: Via undersøgelser.
• Hvad smider kommunen ind af ressourcer til initiativerne? 
 Svar: Afklares.
• Hvordan får I engageret de skæve grupper i byudvikling? 
 Svar: Personlig kontakt og inddragelse. Give plads.
• Hvorfor undervises der ikke i byudvikling i skolen?
 Svar: Indarbejdes i Skive DNA i folkeskolen.
• Er ideerne skæve nok?
 Svar: Ideerne kan danne grundlag for nye initiativer.
• Hvordan undgår vi at Janteloven hæmmer udviklingen?
 Svar: Tal ideerne op og bliv ved. Der skal ske en kulturæn-

dring.
• Hvordan findes investorer til slagterigrunden?
 Svar: De gode ideer tiltrækker investorer.
• Hvordan mindskes afstanden mellem borgere og byråd?
 Svar: Arrangementer som dette. Anden borgerinddragelse, 

fx Nytårskur og Facebook-gruppe til ideer og diskussion. 
Borgerne kan altid deltage i byrådsmøder.

• Bruges ideer fra tidligere processer?
 Svar: Ikke alt kan eller skal realiseres.
• Hvordan tydeliggøres det, hvem der driver projekterne?
 Svar: Afklares.

14. Det skæve Skive



Opfølgning på Bytinget

Forslag om iværksætterhus 
på slagterigrunden afventer 
aftale med Danish Crown
Som en udløber af Bytinget, er der etableret en initiativgrup-
pe vedr. Erhverv og karriere, som har indsendt en ansøgning 
til Byudviklingspuljen for Skive by om ”Energi og udvikling i 
bæredygtige fællesskaber”. 

Ansøgningen blev drøftet på mødet i Byuudviklingsudval-
get 22. august, hvor udvalget traf følgende beslutning:

”Der meddeles afslag pt, idet ansøgningen bør afvente, hvad 
der sker omkring slagterigrunden.

Det anbefales ansøgeren at tage kontakt til SET, der koor-
dinerer initiativer af lignende karakter”.

I ansøgningen beskrives ideen om, at der på Slagterigrunden 
etableres et iværksætterhus med virksomhedsfællesskab for 
nye og eksisterende, mindre virksomheder, som kan drage 
fordel af fælles faciliteter som lager, mødelokaler, IT-løsninger, 
foruden sparringsmulighed og fagligt fællesskab. 

Der lægges op til samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
ift. behov for kvalificeret arbejdskraft.

Ligeledes arbejdes der med bosætning som en del af pro-
jektet, i form af boliger til virksomhedsejere og medarbejdere 
og øvrige borgere, herunder også forsøg med midlertidig
beboelse for familier inspireret af KIS-huset.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til ansøgningen
Af retningslinjerne for Byudviklingspulje for Skive by fremgår 
det bla. om de projektforberedende aktiviteter som støttes:
•  At projektet kommer hele bydelen/lokalområdet til gode
•  At projekterne som hovedregel skal være offentligt til-

gængelige.
Ansøgningen vurderes at ligge i gråzonen af hvad Byudvik-
lingspuljen tildeler midler til.

Erhverv og Udvikling oplyser, at der i øjeblikket arbejdes 
med lignende initiativer i SET, GreenLab og SkiveCollege, og 
at en koordineret proces mellem initiativerne foregår med SET 
i den koordinerende rolle.

Ansøgerne bør derfor indledningsvis opfordres til at tilslut-
te sig denne proces, så der ikke opstår flere, konkurrerende 
initiativer.

Alternativt kan mulighederne i forhold til Vækstpuljen 
undersøges.

Planlægning af Slagterigrunden er indtil videre i en afkla-
rende fase.

Behandling af forslag om anvendelse 
af den grund, der indtil 2007 husede 
Dansi Crowns slagteri i Skive, er udsat 
indtil de fremtidige ejerforhold er 
afklaret. (Fotos: Thomas Køser)



Forslag om etablering af 
et medborgerhus/
foreningernes hus
I forlængelse af Bytinget 3. maj har en arbejdsgruppe udarbej-
det og fremsendt nedenstående forslag:

Skive mangler et mødested hvor der er adgang for ALLE bor-
gere og hjemsted for foreninger inden for kultur- og fritids-
området. – Et sted hvor borgerne kan droppe ind og drikke 
en kop kaffe, eller de kan mødes omkring fælles interesser, 
arbejde på et værksted, holde møder osv. 

Det skal være centralt beliggende i midtbyen. 
Det kan være i et eksisterende hus elle nybyggeri, alt efter, 

hvilke muligheder vi har.

Hvad skal medborgerhuset rumme:  
• Mødelokaler for foreninger, udvalg, arbejdsgrupper.
• Hjemstedsfunktion, adresse og magasinrum for udvalg og 

foreninger.
• Multi-sal med små borde og en lille scene, til oplæsning, 

musik, optræden for børn og lign.
• ”Te- køkken”.
• Lokaler til værksteder, fx drama, kunst, keramik, cykel-

værksted. Alt efter hvad borgerne og foreningerne har af 
ideer, og hvad der kan lade sig gøre.

• Foredragslokale til max 40 tilhørere.
• Mulighed for små udstillinger, fx af lokale kunstnere, 

ungdomsskolens værkstedshold, børns billeder og lign. 
Foreningerne kan byde ind med forslag.

• Info, opslagstavler, foldere – her kan man få oplysninger 
om, hvad der sker.

• Børnevenligt – fx små borde, tegnegrej, klæd-ud tøj osv.

Hvad kan der ske i Medborgerhuset:
• Inspiration, netværk, samarbejde.
• Mødested for frivillige netværk. 
• Faste aktiviteter hver uge, fx: croquistegning tirsdag aften, 

”åben scene” torsdag aften, børnefamilie-cafe hver søn-
dag formiddag, kun fantasien sætter grænser.

Hvor skal Medborgerhuset ligge?
Elværket i Brårupgade eller en eksisterende bygning på slag-
terigrunden. Eller? 

Elværket: 
• Det er et hus af passende størrelse
•  Det kræver ikke de store ændringer for at kunne bruges 
•  Det er kommunen der ejer det
•  Huset ligger perfekt tæt på midtbyen
•  Mulighed for at blive et BIG BLUE HOT SPOT på stien ned 

mod den nye bro og området omkring det gamle Skivehus 
– det giver mening og god synergi! 

Eksisterende bygning på slagterigrunden:
Det ligger centralt og det er spændende muligheder i et ”råt” 
miljø.

Men vi er åbne over for andre muligheder.

Effekten af vore ideer:
• Vi savner et medborgerhus og har snakket om det i årtier.
• Det bliver lettere at være frivillig.
• Kulturaktører mødes og får respekt for hinandens faglig-

heder, inspirerer hinanden og får ideer til aktiviteter på 
kryds og tværs. 

• Bosætning: Nye tilflyttere har optimale muligheder for at 
lære Skive og egnens borgere at kende, og for at komme 
ind i foreningslivet, blive frivillig osv.

• Branding: Det, der sker i medborgerhuset, vil give positiv 
omtale af Skive – vi bliver gladere og stolte over at bo i 
Skive.

Mulige forhindringer, og hvordan de kan overvindes
• Elværket er sat til salg – men ikke solgt endnu. 
• Overtagelse af eksisterende bygning på slagterigrunden - 

tidshorisonten
• Hvordan skal huset drift tilrettelægges og hvordan skal ak-

tiviteter koordineres og er der midler til dette. Se vedlagte 
forslag til budget.

Hvad kan gøres af frivillige: 
Meget kan gøres af frivillige – fx aktiviteter, holde huset 
åbent, stå for værksteder, … osv. 

Men der skal være en koordinator. 

Arbejdsgruppen har bestået af: 
Bente Bisgaard, Bente.Bisgaard@hotmail.com, tlf. 4053 7560
Mette Dyrberg, mmdy@skivekommune.dk, tlf. 2146 6451
Gunnar Poulsen, gunnar.poulsen@gmail.com, tlf. 4087 1878
Kurt Poulsen, kp@inventa.dk, tlf. 2276 5003

Opfølgning på Bytinget

Budgetforslag for 
medborghuset Skive  
 
INDTÆGTER           kr.   
   

Fondsmidler   250.000   
Frivillighedsrådet  150.000   
Brugerbetaling     50.000  
 
Indtægter i alt   450.000   
 

UDGIFTER      
 
Forbrugsafgifter   100.000  
Vedligeholdelse     50.000  
Mindre nyanskaffelser  100.000  
Lønnet personale  200.000   
 
Udgifter i alt   450.000   
     

Foranstående kræver, at det hus vi overtager er istand-
sat og indrettet. 



Skive Å-marked  
Byudviklingsudvalget i Skive Byråd bevilgede på sit møde den 
26. juni 2017 60.000 kr. + moms fra udvalgets projektpulje til 
foreningen Skive Å-marked under stiftelse.

Projektleder er advokat Anders Jessen Smidt, som var med i 
Bytingets gruppe 2 c, hvor forslaget oprindeligt blev fremsat.

Bevilligen er givet på betingelse af, at projektet koordi-
neres med teknisk forvaltning med hensyn til igangværende 
og planlagte aktiviteter langs Skive Å, Big Blue-visionen og 
den aktuelle sti- og broforbindelse, ligesom der bør sikres en 
designmæssig sammenhæng i projekterne. 

Beløbet til grafisk spiralbog er nedsat til 10.000 kr., da det 
er udvalgets opfattelse, at der fortrinsvis anvendes digitale 
løsninger også til fondsøgning.

SAGSFREMSTILLING
Idéoplægget går ud på at udnytte af området mellem Sønder-
centret og Skive Å til etablering af et ”Å-marked”.

Den overordnede idé er at aktivere de lidt kedelige bag-
sidearealer ved åen til et rekreativt område til ophold og 
markedsaktiviteter. Samtidig præsenteres projektet af ansøger 
som en del af visionsplanen BIG Blue Skive 2040.

Som et Step 1 foreslås det konkret at etablere træterrasser 
mellem eksisterende belægningssten ved Søndercentret og 
6-8 m ud mod åen, og forsyne området med bord-/bænke-
sæt (Option 1). Alternativt at etablere trappetrin i beton og 
granit i varierede størrelser, som kan anvendes til siddepladser 
(Option 2). 

Endvidere indgår det i forslaget at bygge et antal flytbare 
markedsvogne på hjul, som kan placeres mod Søndercentrets
bagmur. Markedsvognene kan tilbyde kvalitetsmadvarer, og 
markedet tænkes afholdt hver weekend i sommerhalvåret.

Som senere faser foreslås det at arbejde videre med træ-
gangbro på østsiden af åen (Step 2) og inddragelse af den 
gamle jernbanebro til café (Step 3).

Byudviklingspuljen søges om tilskud til nærmere undersø-
gelse, beskrivelse og økonomisk overslag for de 2 optioner. 

Efter valg af en af de 2 optioner, skal der udarbejdes et 
projektmateriale til brug for fundraising og sponsorlån.

Omkostningerne anslås til:
Grafisk spiralbog, 100 eksemplarer    30.000 kr.
Udarbejdelse af projektmateriale     50.000 kr.
I alt        80.000 kr.
25 % moms       20.000 kr.
I alt inkl. moms     100.000 kr.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger
Projektet bør koordineres med Skive Kommunes igangværen-
de og planlagte aktiviteter langs Skive Å, herunder klimatil-
pasning, BIG Blue-visionen og den aktuelle sti- og broforbin-
delse, ligesom der bør sikres en designmæssig sammenhæng i 
projekterne.

Projektet forudsætter aftale med Søndercentret omkring 
benyttelse af arealer. Det bør tillige afklares hvordan projek-
tet forholder sig til marked på Posthustorvet.
Nødvendigheden af 100 stk. spiralbøger bør overvejes, da der 
i dag primært anvendes digitale løsninger, også ved fondssøg-
ning.

Ramblaen på Havnevej
Der var i Bytingets arbejdsgrupper mange bud på at binde by 
og havn sammen med bl.a. en promenade eller Rambla.

Byudviklingsudvalget har modtaget en ansøgning om 
midler fra Byudviklingspuljen for Skive by til udarbejdelse af 
projektmateriale for projektet ”Renovering og nyetablering af 
strækningen fra Dronning Louises Vej til Havnevejs kiosk, samt 
strækningen fra indgangen til anlægget ved Skive Museum til 
Bækkevej, - begge strækninger langs Havnevej”.

Ansøger Agna Thinggaard har en række visioner for en 
omdannelse og forbedring af strækningen langs Havnevej, 
fordelt på 3 etaper:

1. Nord for Havnevej
Fritlægning af Feldingbæk, gangsti i stedet for fortov, oaser 
med bordebænkesæt, broer over bækken, infoskilte om se-
værdigheder, beskæring af beplantning, ny belysning mv.

2. Syd for Havnevej
Fjernelse af fortov, jernbanespor og hæk, plantning af 
trærækker, promenade med særlig belægning, torve med 
siddepladser, café ved Det Røde Klubhus, kunst, belysning mv.

3. a. Engvej til indgangen ved anlægget ved Skive Museum
b. Jernbanesporet fra Havnevej til den gamle jernbanebro

Fortsættelse af promenade fra etape 2, plantning af træræk-
ker, belysning, sti på det gamle jernbanespor.

På baggrund af ovennævnte ideer søges om midler til vide-
reudvikling af projektet, herunder besigtigelse og registrering, 
idégenerering, udarbejdelse af ideskitser, inspirationsbilleder, 
digitalt og trykt katalog med ideer.

Der er indhentet tilbud fra firmaet DesignHaver aps på 
125.000 kr. + moms. Det fremgår ikke om ansøger er moms-
registreret. Beløbet udgør inkl. moms 156.250 kr. Da ansøg-
ningen om støtte overstiger 100.000 kr., er der krav om at der 
indhentes 2 tilbud jf. beslutning i Økonomiudvalget 9.5.2017 
med henblik på at sikre rimelige udgifter og økonomisk an-
svarlig anvendelse.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger
I forhold til ansøgningen bør der tages højde for følgende

Ejerforhold; BaneDanmark ejer det gamle jernbanespor, 
dvs. arealet umiddelbart syd for Havnevej, resten ejes af Skive 
Kommune.

 Feldingbæk er et beskyttet vandløb, hvilket kan have ind-
flydelse på aktiviteter i og omkring bækken

Som en del af BIG Blue, arbejdes der i Teknisk Forvaltning 
bla. med banestien og tilstødende arealer – der kan derfor 
være en konflikt ift. igangværende planer.

Ved en gennemførelse af ændringerne, må der påregnes 
betydeligt øgede driftsudgifter

Et evt. kommende anlægsprojekt af dette omfang bør 
afklares med Teknik- og Miljøudvalget.

Der er afsat 350.000 kr. til Byudviklingspuljen for Skive By 
pr. år i 2017 og 2018. Der er et restbudget på 97.500 kr. i 2017.

Byudviklingsudvalgets formand, Ruth Kristensen, har i 
september sammen med med Teknisk forvaltning holdt møde 
med forslagsstillerne Agna Thinggaard, Jytte Ravnsborg og 
Susanne Risgaard. Alle deres ideer indgår i et projekt som der 
skal tegnes på 1,5 – 2 år. Teknisk forvaltning arbejder selv på 
noget lignende og her vil disse tre borgere være sparrings-
partnere og det var alle tilfreds med.

Opfølgning på Bytinget



Snapshots fra Bytinget   Fotos: Thomas Køser

Byplanudvalgsformand Ruth Kristensen bød velkommen.

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard takkede for indsatsen.

Deltagerne var opdelt i grupper på op til otte.

Journalist Peter Olesen præsenterer sine intryk af Skive.

Boligforeningerne var med til at diskutere bosætning.

Elever fra Krabbesholm bidrog med en udstilling.


