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Vesterhornum
Borgerforeningen har overtaget købmandsbutik dog i særskilt selskab. De har fået ny købmand og ønsker
nu at få bygningen gjort tidssvarende bl.andet med etablering af nyt tag. Der er søgt LAG midler. Svaret
foreligger til selve mødet.
Ertebølle Camping.
Ønsker at etablere restauration i forlængelse af campingplads. De nye forpagtere er slagtere og økonoma
og har således forudsætningerne for at lave en restauration. Har på forsøgsbasis haft en cafe’ sidste
sommer med stor succes. Nu skal der bygges ud til en egentlig restauration.
Lokalområdsmøder
I Aars området afholdt lokalområdsmøde i Østrup. Vi var ca. 20 deltagere og aftenen bøde på et interessant
indlæg omkring frivillighed, fællesskab og samarbejde fra Jens Ulrich, Via University. Der blev også plads til
status på coach ordningen og erfaringsudveksling imellem borgerforeningerne. På spørgsmålet vedrørende
drifts og projektmidler i landsbyudvalget var det opfattelsen, at begge områder trænger til et løft.
Der er afholdt formøde i Aalestrup. Her bliver temaet formidling. Selve mødet afholdes mandag d. 27. maj i
Testrup. Der er formøde i Farsø hos Børge tirsdag d. 30. april – altså afholdt inden dette møde. Løgstør
venter til efter sommerferien.
Strandby
To statusmøder afholdt siden sidst med arbejdsgrupper. Det går fremad med bredbånd og med
shelter/bålhytte ved stranden. Møde vedr. skole afholdt internt i Kommunen med Kruse m.fl. Men
anbefaler nedrivning af den gamle del af skolen til økonomiudvalget. Den bygning, der er udset til
kulturhus bliver stående. Man har afsondret alternative anvendelser af bygningen, men det ser ud som om,
den kan overdrages til kulturhus. Vi har obs på driftsøkonomi!.
Hornum
Kulturhus den tidligere frimenighedskirke i Hornum
Flere møder afholdt. Man er gået i gang med en renovering af Frikirken, og søger i puljer til
medfinansiering. De har haft en aften, hvor foreningerne i Hornum deltog i et arrangement omkring
indhold af kulturhusets aktiviteter set i forhold til de andre aktiviteter i Hornum.
Gatten
Kommunen er i gang med at rykke smedens gamle hus ned. Man lader selve udbygningerne stå til
opbevaring til beboerforeningen og reserverer den kommunale del af trekanten til fælles område. Området
overdrages til 1. kr. til beboerforeningen, der gerne vil opføre nyt fælleshus (bjælkehytte) hvor smedens
gamle hus lagde.
Møde med NT d. 2. maj.
Omkring trafik knudepunkter i Vesthimmerland. Peter inviteret med. Er der særlige ting, jeg skal være
opmærksom på ?

