
 

 

Nyhedsbrev 

Generalforsamling/årsmøde 

Den 19. august blev det udsatte halvårsmødet/årsmødet holdt i V. Assels forsamlingshus. 

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende.  

Mette Bladt, Bjergby blev nyvalgt til bestyrelsen, som yderligere består af Thomas Dahlgaard, Lene Toft 

(genvalgt), Keld Fisker og Kjeld Bak (genvalgt). Poul Pedersen og Charlotte Kristensen blev valgt som 

suppleanter. 

Landdistriktsmidler 

I begyndelsen af september blev der holdt bestyrelsesmøde og uddelt tilskud til følgende 

projekter. 

 Ørding beboerforening 10.000,- til Mindesten 

 Hvidbjerg beboerforening 38.000,- til nye vinduer i beboerhuset 

 SMS Sundby 35.000,- til vedligeholdelsesgrej. 

 Sundby IF 80.000,- til ny handicaptoilet 

 Redsted Sogne gård 29.000,- til nye gardiner og scenetæppe 

 Bjergby forsamlingshus 10.000,- til lydanlæg 

 Flade forsamlingshus 40.000,- til energioptimering 

 Netværk for forsamlingshuse op til 15.000,- til fælles hjemmeside 

 Vils borgerforening 59.000,- til motorikbane. 

Det er dejligt at se at man hen over sommeren har fået lyst til at sætte gang i såvel store som små 

projekter,. 

Ansøgningsfrist for årets sidst ansøgningsrunde er den 1. november 



Infoskærme 

Alle 10 infoskærme er nu i drift. De fungerer godt. Vi mangler nu at Morsø kommunes 

kommunikationsafdeling begynder at benytte denne mulighed for at informere befolkningen. 

 

Halvårsmøde 

Næste halvårsmøde, er fastsat til den 11. november i Bjergby forsamlingshus. Vi afventer hvordan 

Covid19 situationen udvikler sig de næste par uger. Så der vil under alle omstændigheder blive en 

meget kort tilmeldingsfrist. 

På halvårsmødet kommer Vivian S. Søndergård fra Morsø Forsyning og Olivier Vryens 
 

 Morsø kommune med oplæg til debat om henholdsvis forsyningens arbejde og en overordnet 

kortlægning af øens mange stier. 

 

Rådighedsbeløb. 

Ansøgningsfrist for at få udbetalt rådighedsbeløbet på 5.000,- er den 20. november. 

Ansøgning sendes til Mette mette0207@hotmail.com  

Beløbet udbetales kun til fakturaer udstedt af cvr. registrerede virksomheder. 

Beløbet må anvendes til vedligehold af bygninger, borde, bænke, legepladser, it software og 

græsarealer. 

Er der tvivl så kontakt os. 

Det er nok sidste gang dette beløb udbetales mod forevisning af bilag. 

Fremover er det planen at kun foreninger der møder op til halvårsmøderne kan få udbetalt 5.000,- kr 

uden at skulle bruge tid på at fremskaffe de nødvendige bilag og så sparer det LDRs kasserer for en 

masse bøvl. Men i hører nærmere på halvårsmødet.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

LDR 
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