Beretning Sennels Borger- og Udviklingsforening 2017
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder (040517, 210817, 150617, 021017, 071217, 220118).

Årets arrangementer:
Grundlovsdag blev igen fejret på Hou Dås, denne gang med ca. 40 besøgende med taler og musik. Det er en
tradition, vi har tænkt skal beholdes.
Årets strandfest var en succes og bliver præsenteret af strandfestudvalget.
Igen kårede borgere i Sennels årets Sennelsbo, og det blev i år Leif og Mette Møller for et mangeårigt virke
for udvidelse af Sennels by.
Sammen med forsamlingshuset arrangerede vi 2½ dages besøg i Sennels for Steve Sorensen fra USA, hvis
oldefar Thomas finansierede forsamlingshuset. Det blev til et spændende møde med tilbageblik og snak om
udvandrere, men gav også et billede af at det er en virkelig person, der startede det hele.
Tour de Sennels blev igen afholdt med flot antal tilmeldte. Der var flere udgifter end sædvanligt fordi det er
sværere at finde frivillige til at hjælpe med bar og oprydning. Regnskabet balancerer kun lige, så vi
forventer at sætte prisen lidt op i 2018.

Det foreningsmæssige:
Vi prøver at gøre det tydeligt at Borgerforeningen arbejder for hele byen, og at alle i byen bør være
medlem. Antallet af medlemmer er øget i år til 250 husstande. Det er dejligt at folk bakker op. Vi har et
opdateret medlemskartotek, som Linda holder styr på. Vi har fået 3 nye vejmænd. Det er en stor hjælp, hvis
man selv finder en afløser, hvis man går fra. Der er skrevet tre indlæg til sognebladet om borgerforeningens
arbejde.
I år har vi bevidst adskilt drift og udvikling i regnskabet så det er tydeligt at se, hvilke udviklingsprojekter vi
støtter og med hvor meget. Der er lavet en særskilt konto, Sennels Udvikling konto, til udviklingsprojekter.
Der blev i år indbetalt ca. 20.000 kr. i frivillige bidrag på foranledning af Leif Møller der fyldte 70.
I samråd med strandfestudvalget og revisor har vi besluttet at hensætte 25.000 kr. til evt.
underskudsdækning af strandfesten, hvis det skulle gå så galt.
Vi har været til et fællesmøde med kommunens administration, hvor vi fik oplysninger om, hvordan de
oplever vores tiltag. Vi blev rådgivet at gøre et større arbejde for at vinde politisk tilslutning til vores idéer i
kommunalbestyrelsen ud fra en bevidst strategi om, hvilke projekter vi ønsker gennemført i prioriteret
rækkefølge.

Derudover har borgerforeningen været engageret i en række udviklingstiltag.
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Lejeboliger, midtby og forsamlingshus
Vi har lavet en aftale med Sennels Invest om, at de har førertrøjen i spørgsmålet om at få lejeboliger til
byen på grunden bag købmanden. Vi har sammen stået for udformning af et arkitektforslag til et
boligområde og en plan for midtby og et ombygget forsamlingshus med støtte på 87.500 kr. fra LAG
Thy-Mors. Tegningerne blev fremvist på et borgermøde, hvor der var generel tilslutning til projektet med
den note at man gerne vil se en mere præcis beskrivelse når man kommer videre i planlægningen. Der er
holdt tre møder med forsamlingshuset, sendt ansøgning til LAG Thy-Mors der har indstillet til støtte på
200.000 kr. En ansøgning til Grøn Ordning og Hunstrup Østerild Sparekasses fond blev ikke bevilget, og en
ansøgning til medfinansieringspuljen blev sendt tilbage uden behandling fordi man ønsker at afvente en
politisk strategi for, hvordan man vil støtte ”samarbejdslandsbyer” som Sennels definerer sig som.
Vores projekt blev udtrukket til fuld kontrol af LAG Thy-Mors, så vi har været til møde med ministeriet og
projektet er blevet dokumenteret og godkendt uden anmærkninger.
Vi har mødtes flere gange med kunstneren Zoran Lukas, der har designet Thisted Kommunes kulturpris.
Zoran vil gerne lave en friluftsudstilling af lignende skulpturer i stor størrelse som man kan lege eller sidde
på som en del af midtbyen. Der blev sendt en ansøgning til Grøn Ordning på det som blev afvist.

Skole-hal-multibane samarbejde:
Vi har været med ved møde med multibanegruppen om hvordan deres ansøgning kunne gøres stærkere, og
til fællesmøde med hal og foreninger med idrætskonsulent om udviklingsmuligheder. Dernæst har vi talt
med Jeanette Lund om en skriftlig opsamling på udviklingsmulighederne. Trods god opbakning lykkedes det
ikke at rejse det fulde beløb til multibanen, og projektet er foreløbig forsøgt tænkt ind i en større
sammenhæng med minihal. Det er aftalt med hallens bestyrelse, at de tager initiativet til at afdække, om
det er realistisk med en udbygning som tidligere planlagt sammen med de forskellige foreninger, skolen,
børnehave m.v.

Sauna og samarbejde med de andre fjordbyer:
I udviklingsplanen indgår sauna som et forslag til udvikling af aktiviteter ved fjorden. Vi har fået 30.000 kr.
af Landdistriktspuljen og 15.000 kr. af Hunstrup Østerild Sparekasses Fond til en mobil sauna i samarbejde
med Vilsund. Den skal stå i Sennels i ydermånederne forår og efterår og i Vilsund i vintermånederne. Der er
lavet en særskilt forening, SaunaKlub Thy, der står for indkøb og drift.
Da vi hørte at kommunen har store planer for faciliteter langs Limfjorden under temaet ”Cold Hawaii
Inland” mødtes vi med Amtoft og Vilsund og drøftede, om vi skulle lave et samarbejde. Vi var til et møde i
kommunen, hvor alle interessenter i projektet var indbudt og Cold Hawaii Inland blev præsenteret.
Efterfølgende fik vi med i projektet at der skal laves en designskabelon for et saunakoncept som kan
omfatte flere byer og som man efterfølgende kan søge penge til. Vi søgte Grøn Ordning om støtte til 4
mobile saunaer, men fik dem ikke bevilget.
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Infonet-Thy:
I udviklingsplanen står, at Sennels vil være iøjnefaldende. Derfor har vi taget initiativ til et
landsbysamarbejde om indendørs infoskærme, som vi kalder Infonet Thy. Skærmene blev sat op i marts i
Hillerslev, Østerild, Snedsted, Hanstholm og Sennels og byerne kan nu få lagt opslag op på de andre byers
infoskærme. For at brande Thy som ”landsbyer der samarbejder” har vi i år taget initiativ til en udvidelse,
har fået bevilget 70.000 kr. af Landdistriktspuljen og 50.000 kr. fra Færch Fonden. Vi søgte også Grøn
Ordning men fik afslag. Vi har været til møde med Færch Fonden, holdt et infomøde for nye byer og ekstra
møder med Nors og Vorupør. I skrivende stund ser det ud til at de nye byer bliver Vorupør, Nors, Tilsted,
Bedsted og Klitmøller, men det er ikke endeligt afklaret endnu. Som et knopskud på landsbysamarbejdet
forsøgte vi at sætte Sennels på landkortet igen ved at søge penge til projekt ”stjernemøder”, der skulle
inspirere til landsbysamarbejde i hele Thy gennem møder i Sennels med oplæg udefra, men pengene blev
ikke bevilget.

Til slut har vi afsøgt nogle tanker om udvikling:
Vi har været til møde med forvaltningen for at finde ud af, om der kan laves en juridisk model omkring FDF
huset der gør det muligt for os at søge fondsmidler til istandsættelse. Det viste sig at være meget svært.
Vi har søgt Grøn Ordning om støtte til at afdække, om der kunne laves et vindmølleprojekt, der kunne tjene
penge til borgerforeningen. Ansøgningen blev ikke indstillet.
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