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Det skal være opløftende at bo i Sennels for alle aldre. 

Det skal være sundt at bo i Sennels for alle aldre (fysisk, kreativt og socialt). 

Sennels skal være iøjnefaldende. 

 

Årets aktiviteter 

Årets Sennelsbo blev Ejvind og Elly Malle. Ejvind nåede at modtage prisen før han desværre døde. 

Et utal af frivillige hjælper til under borgerforeningen. Tak til alle frivillige som har gjort det muligt at  

- Komme til Grundlovsdag på Hou Dås 
- Deltage i Malle Strandfest 
- Tage del i Tour de Sennels 
- gå i vandet fra badebroen eller nyde Malle strand 
- holde fastelavn 
- komme til koncert i forsamlingshuset 
- nyde juleudsmykning i byen 

Tak til alle vejmænd der hjælper med kontakt og medlemskontingent. 

Tak til flagmænd for at byen bliver pyntet op ved festlige lejligheder. 

Og så det der blev udsat. Koncert med U2 kopi band Elevation er udsat til næste år. Juleoptoget blev aflyst 
pga sammenfald med julefesten i hallen. 

 

Udviklingsmål 1: Sennels skole, børnehave  

Vi har holdt to dialogmøder med kommunen for at få skabt forståelse for et alternativt kommune-landsby 
samarbejde, hvor matrikel og bygninger ejes af en selvejende fond, der udlejer lokaler til kommune. Målet 
er at give landsbyen større mulighed for at styre matriklens udvikling, skaffe fondsmidler udefra og 
engagere lokale kræfter i arbejdet.  

For at få et øget læringsindhold ind i projektet har vi samarbejdet med to grupper af studerende fra Aalborg 
Universitet, Oplevelsesdesign om udvikling af et ”interaktivt læringslaboratorium” hvor IT bliver brugt på 
nye måder. De studerende har haft frie rammer, vi står for at skulle høre om deres resultater. 

FDF Sennels er foreløbig sat på stand by. Derfor er vi i dialog med kommunen om, hvordan vi kan udvikle 
huset til gavn for landsbyen, f.eks. som keramik-hus for alle interesserede. Vores ønske er at kommunen 
sikrer at vi kan overtage huset, hvis det lykkedes at skaffe penge udefra og engagere lokale kræfter i en 
renovering. På den måde skal huset være en ”show case” af hvordan vi forventer at kunne håndtere det 
store projekt. 

 



Udviklingsmål 2: Multibane og minihal 

Bestyrelsen har bidraget med forslag til multibanens udformning og hjulpet med fondsansøgninger. 
Arbejdet med multibanen kører videre i multibane udviklingsudvalget. 

Hallens bestyrelse står for ansøgning om minihal. Vi er i løbende dialog om, hvordan det kan integreres 
med et ”interaktivt læringslaboratorium”. 

 

Udviklingsmål 3: Udvikling af midtbyen 

Bestyrelsen har lavet nogle skitser til, hvordan midtbyen kan udvikles. Man er i dialog med menighedsrådet 
om hvordan arealerne bedst anvendes. Da projektet hænger tæt sammen med udvikling af lejeboliger nord 
for købmanden, har Sennels Invest taget opgaven på sig at gå ind i planlægningen. Efter samråd med 
Thisted Bolig har vi sammen engageret arkitektfirmaet ATRA fra Holstebro til at lave en plan for midtbyen, 
forsamlingshus og lejeboliger. Planen er medfinansieret af midler fra LAG. 

Der er lavet en udviklingsgruppe omkring forsamlingshuset. Sammen har vi besøgt Frøstrup gl. kro og ladet 
os inspirere. Vi har drøftet vores ønsker og er landet på en model, hvor vi vil forsøge at udbygge med en 
cafe med glaspartier ud mod gadekæret, vil indrette mulighed for kontorpladser på 1. sal og vil omlægge 
scenen så den giver bedre plads til musikere og oplagring, og lave handicap toilet. Der er indsendt 
ansøgning til LAG på projektet. Hvis udleje ikke lykkedes vil vi lave en udstilling om udvandring og 
indvandring i Thy som forhåbentlig kan være åben i sommerhalvåret for turister med adgang til vores café. 
Desuden har vi drøftet hvordan vi får byens aktører til at bruge forsamlingshuset mere og bestyrelsen 
foreslår i næste års budget at afsætte midler så man kan leje huset billigt til arrangementer på hverdage. 

 

Udviklingsmål 4: Aktiviteter ved fjord og skov 

Vi har holdt møde med aktiv-komiteen og handicapadgang til fjord og badebro står højt på deres ønskeliste. 

Vi har foreslået at der laves en bro over gadekæret som forbindes med stien langs husene på Klosterengen. 
Det var en tanke i den oprindelige plan for området og det vil forbinde byens dele bedre. Ideen er foreløbig 
budt velkommen af GF Gadegårdsparken og menighedsrådet. Hvis GF Klosterengen også kan bakke ideen 
op bliver lavet en fælles gruppe, der kan projektere i detaljer. 

Der arbejdes med ideen at lave en transportabel sauna og bro som kan sættes op i vintermånederne. 
Modul-bro er ved at lave et oplæg til en rulle-bro. Vi tænker foreløbig i en tønde-sauna. Der er givet tilsagn 
på 15.000 kr. til arbejdet. 

 

Udviklingsmål 5: Fokus på kommunikation 

Joachim har lavet en flot film om årets gang i Sennels og byen har været i medierne en del gange. 

Sennelsby.dk, facebook siden og facebook gruppen er blevet holdt ved lige af kommunikationsgruppen. 

Sammen arbejder vi på hvordan vi bedst får skaffet folk til de opgaver der kommer hen ad vejen, da 
bestyrelsen ikke kan varetage alle projekter alene. 



Til start lavede vi et nyhedsbrev som blev uddelt ved købmanden. Efterfølgende blev planen at informere 
løbende på bagsiden af købmandens husstandsomdelte tilbud. Vi er endt på en model, hvor vi har en fast 
side i sognebladet og derudover vil informere over info-skærme i byen. 

Vi har afholdt 3 møder med deltagelse af borgerforeningerne i Hillerslev, Østerild, Nors, Sjørring, Snedsted, 
Hanstholm og Hundborg om at lave en fælles platform for info-skærme som andre byer efterfølgende kan 
koble sig på. Det er endt med et samarbejde mellem Sennels, Østerild, Hillerslev, Hanstholm og Snedsted 
som er blevet støttet med 100.000 kr. fra landdistriktspuljen. Der vil blive opsat to indendørs skærme i 
Sennels og meningen er at opslag som er relevante for nabobyerne også kan opslås dér. Der bliver 
mulighed for lokal reklame på skærmene. De første skærme er lige på trapperne. 

 

Udviklingsmål 6: Oprettelse af Sennels Borger- og Udviklingsforening 

Dette gjorde vi formelt ved sidste generalforsamling, således at borgerforeningen nu arbejder indenfor 
rammerne af Sennels Udviklingsplan 2016-21 med årlige mulighed for revidering. Klaus Kjær har været 
formand, Linda Hornstrup kasserer/sekretær, Klaus Sekkelund har hjulpet med medlemskartoteket og 
Steen Windfelt med kontakten til byens virksomheder. 

Vi vil fortsat gerne øge antallet af medlemmer i borgerforeningen. Derfor er der lavet et medlemsregister 
og vi har udviklet betalingsmulighederne med mobile pay og lagt en struktur for de årlige 
kontingentopkrævninger, så folk ikke skal være i tvivl om de er medlem eller ej. 

Der har været afholdt møde med byens foreninger og andre aktører for at koordinere aktivitetsdatoer og 
udfordringer. Der er nu en planlægningskalender under borgerforeningen på www.sennelsby.dk. Alle 
aktiviteter i byen bedes meddelt til Linda Hornstrup på sennelsby@gmail.com. Kalenderen er ikke til 
annoncering overfor brugerne men til intern koordinering i byen når man planlægger nye arrangementer. 

 

Udviklingsmål 7: Stærkere finansiering 

Med tilslutning på 1.160.000 kr. blev Sennels Invest stiftet i begyndelsen af 2017. Bestyrelsen har afholdt 
flere møder og har påtaget sig rollen som primus motor i spørgsmålet om at udvikle byens boligmasse og 
midtby. 

Bestyrelsen har drøftet forskellige finansieringsformer med byens foreninger og medlemmer af Sennels 
Invests bestyrelse for at give optimale muligheder for at realisere projekterne i udviklingsplanen. De vil 
blive fremlagt ved et fælles møde i maj sammen med de foreløbige resultater af Sennels Invests arbejde. 
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