
 
Nyhedsbrev 4. 2021 

Halvårsmøde 

Den 25. november skulle vi have holdt halvårsmøde i Thorup. Desværre måtte mødet aflyses på 

grund af den udbredte Covid19 smitte, der er i kommunen. Det er vi selvfølgelig meget kede af, og 

vi vil forsøge at få halvårsmødet gennemført, når der igen er styr på smitten. Forhåbentlig en gang 

efter nytår.  

Landdistriktsmidler 

På bestyrelsesmødet den 10. november blev der bevilget tilskud til følgende projekter  

Hoppepude ved Sydvestmors Kultur og fritidscenter 17.000,- 

Ørding, Renovering af Legeplads 35.000,- 

Sundby Fælled renovering af tag 50.000,- 

Stjernen Ljørslev 2. etape 30.000,- 

Næste ansøgningsfrist er 2. februar 2022 

 

Danmarks Vildeste kommune 

Der blev i det kommunale budget for 2022 afsat yderligere 100.000,- kr. til dette projekt således, 

at vi nu har 130.000,- kr. at gøre godt med. Men vi skal have mest mulig Vild Natur ud af disse 

penge. Så derfor vil der straks i det nye år blive lavet retningslinjer for hvem og hvordan midlerne 

uddeles. Som det før er oplyst, skal det meste foregå ad frivillighedens vej af borgerne i 

kommunen. Det bliver spændende og allerede nu, kan vi se den vilde flora blomstrer langs vejene. 

Handlingsplan 

Ifølge Landdistriktsrådets vedtægter og samarbejdsaftalen med Morsø kommune skal der hvert år 

indsendes handlingsplan for rådets arbejde det kommende år, og på årsmødet blev LDRs 

bestyrelse bemyndiget til at lave handlingsplan og budget for 2022. Det færdige resultat er 



vedhæftet nyhedsbrevet til jeres orientering. Det færdige årshjul vil i få tilsendt så snart der er 

udmeldt datoer for halvårsmødet fra kommunalbestyrelsen. Vi ser frem til at vi via 

halvårsmøderne kan være med til at sætte noget i gang ved kortlægning af offentlig tilgængelige 

stier, Natur med Vilje og ikke mindst, hvordan de mange gode projekter kan blive finansieret via 

fundraising. 

 

Med dette vil Landdistriktsrådet ønske alle en glædelig jul, 

Samt et godt nytår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


