
 
 

Beretning for Sennels Borger- og Udviklingsforening 2018-19 
Om driften: Konstituering med Klaus som formand, Linda kasserer og delt sekretærfunktion ved møderne. 

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

Grundlovsdag Hou Dås: 80 besøgende. Tak til alkoholdet for at stå for det, tak til musik og Sennels sangpiger 

Strandfest: Tak til alle frivillige. Skt Hans og Afstemning og kåring af årets Sennelsbo, Nikolai Møller. 

Tour de Sennels: Tak til Lotte Dalgaard og venner for flot indsats. 

Kommunikation gennem FB, hjemmeside, infoskærme og sogneblad: Tak til Viggo. Infoskærm har været 

druknet i reklamer, men det er nu lavet om så reklamer kun kører på de små felter. 

Kalender over årets aktiviteter blev omdelt: Tak til Vagn for en del løbeture over året. 

Kontingenter: Tak til alle vejmænd for deres indsats, der har været mobilepay ændringer som har givet lidt 

bryderier men er løst. Vi kontaktede alle der tidligere var medlem og ikke havde betalt i år for at spørge til 

tilfredshed. Generelt er der fin tilfredshed. 

Juletræer: Tak til Knudsbjerg Plantage, Christian Nyby og Mathias Badstue for endnu en indsats. 

Om udviklingsprojekterne: Vi har i år fokuseret på trafiksikkerhed og udvikling af midtbyen (lejeboliger, 

forsamlingshus og torv) og har prioriteret lejeboliger og projekt forsamlingshus. 

Sikker skolevej: I samarbejde med skolebestyrelsen har vi lavet intern høring i byen om trafiksikkerhed og 

afgivet fælles svar til kommunen. 

Lejeboliger: Sammen med Sennels Invest har vi mødtes med politikere og lavet fælles kampagne i forbindelse 

med borgermøde med Boligselskabet Viborg Amt.  

Forsamlingshus: Vi har mødtes med menighedsråd, som er kommet frem til en driftsaftale med 

forsamlingshuset om brug de næste 3 år. Et tilbud om jordovertagelse er godkendt i menighedsråd og 

provstiudvalg. Der er et samarbejde nu om løbende aktiviteter i forsamlingshuset over året. Vi har i fællesskab 

afholdt fællesspisning og idéaften. I år har forsamlingshuset solgt reklamer på infoskærme, dette ønsker de 

ikke at videreføre.  

Omlægning af hjørne Mallevej/Thorhaugevej så der bliver bedre oversigt: Tak til Anja for at køre det 

Junglesti i lille skov op til købmanden: Afslag fra HØS fonden på projektforslag fra os. 

Min Landsby app: Ikke attraktiv for os. 

Sennels Rocks videreføres ikke og borgerforeningen har besluttet ikke at tage initiativet på os. 

Fondsmidler der er leveret tilbage: Multibanepenge og infoskærmpenge. 

Sauna: Vi besluttede ikke at forhøje tilskuddet til saunaen efter at Vilsund trak sig ud. Ekstraudgifter derefter 

finansieret gn kontingenter og frivillige bidrag. 

 

Klaus Kjær - formand 


