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Så begynder der for alvor at ske noget med 

vores alle sammens Aktivitetshus! Det 

oprindelige store projekt er skrinlagt og erstattet 

af et mindre. 

 

Foreningen Hvidbjerg Aktivitetshus blev på 

generalforsamlingen d. 6 maj nedlagt og det blev 

enstemnigt vedtaget at fortsætte arbejdet, som 

en arbejdsgruppe under Brøndum Hvidbjerg 

Borgerforening.  

 

Arbejdsgruppen består af: 

Anders Pedersen 

Hans Kolding 

Jacob Rytter 

Jørn H. Andersen 

Ann Futtrup 

 

Skive Kommune har givet grønt lys til at opføre 

Hvidbjerg Aktivitetshus ved siden af Hvidbjerg 

Børnehave, hvilket skaber synergi og 

muligheder for at udnytte lokalerne optimalt. Det 

bliver Skive Kommune, der står for at bygge 

huset og når det står færdigt lejer 

borgerforeningen sig ind. (Det forventes at 

byggeriet står færdigt i løbet af 2020!) 

 

 

 

 

 



 

Arbejdsgruppen er i løbende dialog med 

kommunen og på næste møde deltager 

børnehaven også. Der skal blandt andet tages 

stilling til placering af huset, samt afstemmes 

forventninger til brugen.  

 

Derudover arbejder gruppen på at få præciseret 

vores ønsker til huset, hvad skal det indeholde, 

hvilke materialer skal der bruges osv.  

 

Aktivitetshuset bliver placeret inde på 

børnehavens grund og der skal laves parkering 

og udenoms arealer på nabogrunden. Så et af 

arbejdsopgaverne er også at få købt nabo 

grunden. 

 

En af betingelserne for at byggeriet kan komme 

i gang er at økonomien går op. De penge der 

tidligere er tildelt det store projekt skal 

kanaliseres over i det nye projekt. Det gælder 

også de lokaler midler og arbejdsgruppen vil i 

løbet af kort tid begynde på indsamlingen.  

 

De lokale midler kan ikke indgå i et kommunalt 

byggeri, så derfor skal disse penge gå til 

eksempelvis inventar, udendørs legeplads – 

aktivitetsområde, udekøkken, grundkøb, 

parkeringsplads. Kort og godt til alle de ting, der 

giver den sidste finish til huset og som gør at det 

hele fungerer.  

 
Der afholdes borgermøde d. 12/8- 2019 – 

nærmere info følger. 

 

 

 


