
 
 
210219 
Foreningsdrift: 
 
Infoskærme: 
Forsamlingshuset ønsker ikke længere at sælge reklamer på infoskærmene. Jimmy kontakter IF Nordthy for info om de 
vil sælge reklamer på skærmene i stedet og selv få indtægten. Vi vil gerne undersøge om Østerild BF også vil have 
reklamerne op på deres skærm. Jimmy arrangerer nu møde med Viggo og Klaus for overdragelse af infoskærmsarbejdet. 
 
Kommunikation: 
Vi holder formentlig fast i både FB gruppe, FB side og hjemmesiden www.sennelsby.dk. Det tager vi op med Viggo. Vi 
synes at FB siden alene skal benyttes til opslag af begivenheder. 
 
Støtte til forsamlingshuset i 2019: 
Vi er indstillet på at fortsætte tilskuddet på 10.000 kr. til foreningers brug af huset. 
 
Generalforsamling:  
Regnskab: Er til godkendelse hos Tage. Klaus laver oversigt over udviklingsprojekt-posteringer. 
Bestyrelseskandidater: Linda stiller op endnu et år, herefter melder hun sig til redaktionen for sognebladet. Alle stiller op 
igen og Jytte overvejer. 
Klaus skriver beretning hvor han husker at nævne folk der har taget personligt ansvar. 
Linda tager dagsorden med. 
Jimmy køber ind til madder, øl/vand og kaffe. 
Vi mødes en time før og hjælper hinanden. 
 
Skriv til sognebladet: 
Vi husker at arbejde videre med Daves udkast efter generalforsamlingen. 
 
Udviklingsprojekter: 
 
Min Landsby App: 
Jimmy præsenterer appen. Der er enighed om at det ikke er et attraktivt alternativ, det vil blot betyde endnu et sted at 
annoncere. Vi tror ikke på at appen vil blive brugt meget. 
 
Samarbejde med menighedsrådet om aktiviteter i forsamlingshuset: 
Dave koordinerer fra borgerforeningens side sammen med Ole fra menighedsrådet. Bestyrelsen står bag og vil gerne 
tage ting op løbende. Idé: Nytilflytteraften afholdes af Borgerforeningen en eller to gange om året.  
 
Sti med aktiviteter gennem fredsskoven: 
Dave undersøger med kommunen om vi må lave aktivitetsti gennem skoven og om procedure. Vi vil prøve i 2019 at få 
gennemført projektet som et tydeligt resultat i Sennels. 
 
Blomsterkasser i byen: 
Vi skal følge op på at vedligeholde blomsterkasserne. 
 
  

http://www.sennelsby.dk/


 
080119 
Foreningsdrift 

1. Infoskærme. Vi laver skriv til annoncørerne for at formulere hvorfor reklamer lægges på mindre felt.  
2. Mobilepay virker nu. 
3. Medlemmer. Jimmy har taget kontakt til en del der ikke har betalt i år. Ingen negative kommentarer udover en 

enkelt. Ingen generel modvilje mod vores aktiviteter.  
4. Linda går i gang med at lave regnskab.  

 
 
Aktiviteter 

1. Fællesspisning sammen med menighedsråd i forsamlingshus 24/1. Sigrid har lavet plakat som Klaus skriver 
bagpå til noget der kan omdeles. Fokus på at det er nye penge til forsamlingshus som skal fastholdes. Klaus 
vender tilbage omkring behov for hjælp på dagen. Linda hører Vagn om han vil dele ud. 

2. Sikker skolevej. Jimmy var til møde med skolebestyrelsen omkring trafiktiltag. De var lidt uenige om det var 
skolebestyrelsens opgave. Der blev lavet konkret skriv til kommunen, og der kom svar at kommunen ville rundt 
på skolerne i det nye år. Vi følger op hvis vi ikke har hørt fra dem indenfor 6 måneder. Vi tager ikke flere 
initiativer på området inden dette møde. 

3. Vi skal skrive til sognebladet frist februar 3-års status på Udviklingsplanen. Dave laver udkast, vi andre skriver 
videre. 

 
Udviklingsprojekter 

1. Forsamlingshus. Matilde og Klaus arbejder videre. Anmodning til menighedsråd om overtagelse af et stykke 
jord. Driftsbudget sammen med Tage Holm/Thy Erhvervsforum. Parallelt læses af Dave. Forventet at kunne 
indsendes februar. 

2. Trafiksikkerhed. Jimmy taler med skolebestyrelsens formand om at lave tråd på FB gruppen hvor vi beder folk 
give os input til farlig skolevej som baggrund for fælles indstilling fra borgerforening og skolebestyrelse. Klaus 
laver udkast til tekst og sender til Jimmy og Erik der går videre med et konkret opslag som optakt til 
skolebestyrelsesmøde den 20/11. 

 
  



 
301018 
Foreningsdrift 

1. Infoskærme. Viggo vil nok gerne lægge op på infoskærme. Vi tager et møde efter nytår om det praktiske, hvor 
Klaus og Jimmy deltager om den generelle kommunikation. Jytte strammer lidt op på køb og salg i FB 
gruppen. 

2. Mobilepay virker ikke, Linda checker op. 
3. Frist til sogneblad om 6 dage. Opsummering om lejeboliger, uddelegeringsopgaver med eksempler (flag, 

vejmænd, juletræer, Tour de sennels udvalg), saunaklub Thy, grundlovsdagsudvalg. 
4. Medlemmer. 55 personer var medlem sidste år men ikke i år. Klaus laver udkast til tekst, Jimmy tager kontakt 

over messenger eller sms. 

 
 
Aktiviteter 

1. Sennels festival. Claus Møller siger at de ikke gentager Sennels Rocks, selvom det var en succes med et 
overskud på 9.000 kr. Vi kører ikke festivalen videre i borgerforeningen, de undersøger om IF Nordthy er 
interesseret. 

2. Tour de Sennels. Velfungerende, problem med mobilepay, kørte over Lottes private, mange nye med. De vil 
gerne køre det videre. Ingen afregning endnu. Primært for borgere i Sennels.  

3. Juletræerne doneres igen af Knudsbjerg plantage og sættes op af Christian og Mathias. 

 
 
Udviklingsprojekter 

1. Forsamlingshus. Matilde og Klaus har mødtes, Jan Engko laver energirapport, frist realdania 13/12. 
Menighedsrådet har fået godkendt at afsætte 36.000 kr. pr år i tre år hvor folk skal inddrages generelt, 
menighedsrådet går videre med dette. 

2. Trafiksikkerhed. Jimmy taler med skolebestyrelsens formand om at lave tråd på FB gruppen hvor vi beder folk 
give os input til farlig skolevej som baggrund for fælles indstilling fra borgerforening og skolebestyrelse. Klaus 
laver udkast til tekst og sender til Jimmy og Erik der går videre med et konkret opslag som optakt til 
skolebestyrelsesmøde den 20/11. 

  



 
070618 
Drift: 
- kontingentindbetaling: 
Indtil nu 139 betalende, vi laver genopslag på FB, snart tid til at sende vejmænd ud (Linda).  
 
- årets Sennelsbo: Indtil nu 2 kandidater, Karla vil også skrive. Klaus sætter postkasse op + stemmesedler, Anja laver 
udkast. 
 
- Hou dås: 
Ca 80 besøgende, succes, sangglade piger og Thisted Brass Band. Alkoholdet kører det videre. Vi får snart rapport over 
økonomi, men ca. udgift 2.500 kr. Godt planlagt. Linda skriver lige til Inga om alt er afklaret økonomisk. 
 
- Hjemmeside/FB/infoskærme 
Jimmy arbejder med Viggo på at lave en gennemtænkt kommunikationsflade hvor det hele integreres. Jimmy spørger 
Kenneth om han vil køre infoskærmene videre. Evt vise billedeserie fra Hou dås eller stranden. 
 
 
Udvikling: 
 
- Junglesti: 
Afslag fra HØS fonden. Vi lader projektet ligge og fokuserer i stedet på kontakten til politikerne. 
 
- Skolevej: 
Jimmy undersøger med politiet om der er indvendinger mod lukning af Gadekæret. Jimmy arrangerer møde med ny 
skolebestyrelse efter sommerferien. Dave undersøger om det er muligt at lave bump eller trafikchikane på Sennelsvej.  
 
- Lejeboliger: 
God opbakning fra Viborg Bolig, der vil blive afholdt borgermøde slut august/start september. Vi prioriterer at bruge penge 
på en kampagne sammen med Sennels Invest, nok med Ane som ansvarlig. Vi skal mødes med hende indenfor 14 dage, 
hun har lovet at komme med forslag. Hans vil gerne med til mødet. 
Ulla Vestergaard vil gerne mødes men kan ikke til strandfesten. Peter Larsen og Joachim skal også med. Klaus finder 
dato, helst inden sommerferien, men efter er også ok. 
 
- Udstykning Knudsbjergvej: 
Vi bruger energien på området bag købmanden og går foreløbig ikke yderligere ind i spørgsmålet. 
 
- Forsamlingshus 
Menighedsråd sonderer mulighederne for at få provstiet med på at indgå i en driftsaftale med et udbygget forsamlingshus. 
Endnu uvist. Hvis positiv mødes Kenneth, Klaus og Mathilde om funktionsanalyse og bygningsanalyse og økonomisk 
analyse, formentlig om et par måneder.  
 
- Hjørne Mallevej/Thorhaugevej: 
Anja arbejder videre med kommunen som foreløbig er positiv. 
 
  



 
240418 
Drift: 
- kontingentindbetaling: 
Indtil nu 139 betalende, vi laver genopslag på FB, snart tid til at sende vejmænd ud (Linda).  
 
- årets Sennelsbo: Indtil nu 2 kandidater, Karla vil også skrive. Klaus sætter postkasse op + stemmesedler, Anja laver 
udkast. 
 
- Hou dås: 
Ca 80 besøgende, succes, sangglade piger og Thisted Brass Band. Alkoholdet kører det videre. Vi får snart rapport over 
økonomi, men ca. udgift 2.500 kr. Godt planlagt. Linda skriver lige til Inga om alt er afklaret økonomisk. 
 
- Hjemmeside/FB/infoskærme 
Jimmy arbejder med Viggo på at lave en gennemtænkt kommunikationsflade hvor det hele integreres. Jimmy spørger 
Kenneth om han vil køre infoskærmene videre. Evt vise billedeserie fra Hou dås eller stranden. 
 
 
Udvikling: 
 
- Junglesti: 
Afslag fra HØS fonden. Vi lader projektet ligge og fokuserer i stedet på kontakten til politikerne. 
 
- Skolevej: 
Jimmy undersøger med politiet om der er indvendinger mod lukning af Gadekæret. Jimmy arrangerer møde med ny 
skolebestyrelse efter sommerferien. Dave undersøger om det er muligt at lave bump eller trafikchikane på Sennelsvej.  
 
- Lejeboliger: 
God opbakning fra Viborg Bolig, der vil blive afholdt borgermøde slut august/start september. Vi prioriterer at bruge penge 
på en kampagne sammen med Sennels Invest, nok med Ane som ansvarlig. Vi skal mødes med hende indenfor 14 dage, 
hun har lovet at komme med forslag. Hans vil gerne med til mødet. 
Ulla Vestergaard vil gerne mødes men kan ikke til strandfesten. Peter Larsen og Joachim skal også med. Klaus finder 
dato, helst inden sommerferien, men efter er også ok. 
 
- Udstykning Knudsbjergvej: 
Vi bruger energien på området bag købmanden og går foreløbig ikke yderligere ind i spørgsmålet. 
 
- Forsamlingshus 
Menighedsråd sonderer mulighederne for at få provstiet med på at indgå i en driftsaftale med et udbygget forsamlingshus. 
Endnu uvist. Hvis positiv mødes Kenneth, Klaus og Mathilde om funktionsanalyse og bygningsanalyse og økonomisk 
analyse, formentlig om et par måneder.  
 
- Hjørne Mallevej/Thorhaugevej: 
Anja arbejder videre med kommunen som foreløbig er positiv. 
Drift: 
- kontingentindbetaling: 
Indtil nu 139 betalende, vi laver genopslag på FB, snart tid til at sende vejmænd ud (Linda).  
 
- årets Sennelsbo: Indtil nu 2 kandidater, Karla vil også skrive. Klaus sætter postkasse op + stemmesedler, Anja laver 
udkast. 



 
 
- Hou dås: 
Ca 80 besøgende, succes, sangglade piger og Thisted Brass Band. Alkoholdet kører det videre. Vi får snart rapport over 
økonomi, men ca. udgift 2.500 kr. Godt planlagt. Linda skriver lige til Inga om alt er afklaret økonomisk. 
 
- Hjemmeside/FB/infoskærme 
Jimmy arbejder med Viggo på at lave en gennemtænkt kommunikationsflade hvor det hele integreres. Jimmy spørger 
Kenneth om han vil køre infoskærmene videre. Evt vise billedeserie fra Hou dås eller stranden. 
 
 
Udvikling: 
 
- Junglesti: 
Afslag fra HØS fonden. Vi lader projektet ligge og fokuserer i stedet på kontakten til politikerne. 
 
- Skolevej: 
Jimmy undersøger med politiet om der er indvendinger mod lukning af Gadekæret. Jimmy arrangerer møde med ny 
skolebestyrelse efter sommerferien. Dave undersøger om det er muligt at lave bump eller trafikchikane på Sennelsvej.  
 
- Lejeboliger: 
God opbakning fra Viborg Bolig, der vil blive afholdt borgermøde slut august/start september. Vi prioriterer at bruge penge 
på en kampagne sammen med Sennels Invest, nok med Ane som ansvarlig. Vi skal mødes med hende indenfor 14 dage, 
hun har lovet at komme med forslag. Hans vil gerne med til mødet. 
Ulla Vestergaard vil gerne mødes men kan ikke til strandfesten. Peter Larsen og Joachim skal også med. Klaus finder 
dato, helst inden sommerferien, men efter er også ok. 
 
- Udstykning Knudsbjergvej: 
Vi bruger energien på området bag købmanden og går foreløbig ikke yderligere ind i spørgsmålet. 
 
- Forsamlingshus 
Menighedsråd sonderer mulighederne for at få provstiet med på at indgå i en driftsaftale med et udbygget forsamlingshus. 
Endnu uvist. Hvis positiv mødes Kenneth, Klaus og Mathilde om funktionsanalyse og bygningsanalyse og økonomisk 
analyse, formentlig om et par måneder.  
 
- Hjørne Mallevej/Thorhaugevej: 
Anja arbejder videre med kommunen som foreløbig er positiv. 
 
  



 
130318 
Drift: 
- kontingentindbetaling: 
Indtil nu 139 betalende, vi laver genopslag på FB, snart tid til at sende vejmænd ud (Linda).  
 
- årets Sennelsbo: Indtil nu 2 kandidater, Karla vil også skrive. Klaus sætter postkasse op + stemmesedler, Anja laver 
udkast. 
 
- Hou dås: 
Ca 80 besøgende, succes, sangglade piger og Thisted Brass Band. Alkoholdet kører det videre. Vi får snart rapport over 
økonomi, men ca. udgift 2.500 kr. Godt planlagt. Linda skriver lige til Inga om alt er afklaret økonomisk. 
 
- Hjemmeside/FB/infoskærme 
Jimmy arbejder med Viggo på at lave en gennemtænkt kommunikationsflade hvor det hele integreres. Jimmy spørger 
Kenneth om han vil køre infoskærmene videre. Evt vise billedeserie fra Hou dås eller stranden. 
 
 
Udvikling: 
 
- Junglesti: 
Afslag fra HØS fonden. Vi lader projektet ligge og fokuserer i stedet på kontakten til politikerne. 
 
- Skolevej: 
Jimmy undersøger med politiet om der er indvendinger mod lukning af Gadekæret. Jimmy arrangerer møde med ny 
skolebestyrelse efter sommerferien. Dave undersøger om det er muligt at lave bump eller trafikchikane på Sennelsvej.  
 
- Lejeboliger: 
God opbakning fra Viborg Bolig, der vil blive afholdt borgermøde slut august/start september. Vi prioriterer at bruge penge 
på en kampagne sammen med Sennels Invest, nok med Ane som ansvarlig. Vi skal mødes med hende indenfor 14 dage, 
hun har lovet at komme med forslag. Hans vil gerne med til mødet. 
Ulla Vestergaard vil gerne mødes men kan ikke til strandfesten. Peter Larsen og Joachim skal også med. Klaus finder 
dato, helst inden sommerferien, men efter er også ok. 
 
- Udstykning Knudsbjergvej: 
Vi bruger energien på området bag købmanden og går foreløbig ikke yderligere ind i spørgsmålet. 
 
- Forsamlingshus 
Menighedsråd sonderer mulighederne for at få provstiet med på at indgå i en driftsaftale med et udbygget forsamlingshus. 
Endnu uvist. Hvis positiv mødes Kenneth, Klaus og Mathilde om funktionsanalyse og bygningsanalyse og økonomisk 
analyse, formentlig om et par måneder.  
 
- Hjørne Mallevej/Thorhaugevej: 
Anja arbejder videre med kommunen som foreløbig er positiv. 
Drift: 
- kontingentindbetaling: 
Indtil nu 139 betalende, vi laver genopslag på FB, snart tid til at sende vejmænd ud (Linda).  
 
- årets Sennelsbo: Indtil nu 2 kandidater, Karla vil også skrive. Klaus sætter postkasse op + stemmesedler, Anja laver 
udkast. 



 
 
- Hou dås: 
Ca 80 besøgende, succes, sangglade piger og Thisted Brass Band. Alkoholdet kører det videre. Vi får snart rapport over 
økonomi, men ca. udgift 2.500 kr. Godt planlagt. Linda skriver lige til Inga om alt er afklaret økonomisk. 
 
- Hjemmeside/FB/infoskærme 
Jimmy arbejder med Viggo på at lave en gennemtænkt kommunikationsflade hvor det hele integreres. Jimmy spørger 
Kenneth om han vil køre infoskærmene videre. Evt vise billedeserie fra Hou dås eller stranden. 
 
 
Udvikling: 
 
- Junglesti: 
Afslag fra HØS fonden. Vi lader projektet ligge og fokuserer i stedet på kontakten til politikerne. 
 
- Skolevej: 
Jimmy undersøger med politiet om der er indvendinger mod lukning af Gadekæret. Jimmy arrangerer møde med ny 
skolebestyrelse efter sommerferien. Dave undersøger om det er muligt at lave bump eller trafikchikane på Sennelsvej.  
 
- Lejeboliger: 
God opbakning fra Viborg Bolig, der vil blive afholdt borgermøde slut august/start september. Vi prioriterer at bruge penge 
på en kampagne sammen med Sennels Invest, nok med Ane som ansvarlig. Vi skal mødes med hende indenfor 14 dage, 
hun har lovet at komme med forslag. Hans vil gerne med til mødet. 
Ulla Vestergaard vil gerne mødes men kan ikke til strandfesten. Peter Larsen og Joachim skal også med. Klaus finder 
dato, helst inden sommerferien, men efter er også ok. 
 
- Udstykning Knudsbjergvej: 
Vi bruger energien på området bag købmanden og går foreløbig ikke yderligere ind i spørgsmålet. 
 
- Forsamlingshus 
Menighedsråd sonderer mulighederne for at få provstiet med på at indgå i en driftsaftale med et udbygget forsamlingshus. 
Endnu uvist. Hvis positiv mødes Kenneth, Klaus og Mathilde om funktionsanalyse og bygningsanalyse og økonomisk 
analyse, formentlig om et par måneder.  
 
- Hjørne Mallevej/Thorhaugevej: 
Anja arbejder videre med kommunen som foreløbig er positiv. 
 
 


