Formandsberetning 2016
Det har været at fantastisk år at være formand for Skave Borgerforening – 2016
blev noget helt ud over det sædvanlige.
Efter en generalforsamling med visioner på dagsordenen fik vi udarbejdet en 10-års
visions-og handlingsplan for Skave. Vi fik afholdt de ”sædvanlig” aktiviteter - Skt.
Hans aften, Åwen O Æ Awten og juletræstænding, igen med stor succes.
Herudover har vi hjulpet til med byfesten og et inspirerende foredrag med Ole
Bøndergård samt Skovens Dag i Tinkerdal, som blev besøgt af mange glade borgere
samt miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Ikke mindst var vi med til indvielsen af Skave & omegns Multihus, som var en stor dag
for Skave – multihuset er det nye samlingspunkt for vores lokalområde og vil være
med til at løfte vores lokalområde samt tiltrække nye borgere.
Vi fik afholdt vores første Efterårsudstilling i multihuset, hvor vi også fik indviet en
lokalhistorisk udstilling.
Vi fik givet velkomstbuketter til tilflyttere.
Vi blev vindere af LandsbyKampen i Sevel og vandt et 2 meter højt guld(farvet)
trofæ samt håneretten.
Vi har startet en krea klub op, hjalp til med Skave Skoles biblioteksprojekt og fik
indviet en fælles hjemmeside med Hogager.
Og så blev vi indstillet til Region Midts Landsbypris 2017.
Vi har masser af visioner for Skave i 2017 – aktuelle planer
Arrangementer som vi kender det – byfest, skt hans, open by night, juletræstænding.
Vil gerne lave nye aktiviteter i vores dejlige multihus - Amerikaner aften med
ølsmagning og country musik sammen med Hogager Borgerforening d. 7. April.
Vil gerne beholde håneretten i Østudvalget og invitere Sevel, Borbjerg, Ryde,
Mogenstrup, Hogager og Herrup til Landsbykamp i Skave.

Vil markedsføre Skave – vil gerne gøre folk opmærksom på at det kun tager 10 min at
køre fra Holstebro til Skave. Vil lave kampagne hvor der hænges vejskilte op i
Holstebro med tekst ”Skave – kun 10 min” ( i stedet for 10 km!).
Vil oprette markedsføringsgruppe – fortæller de gode historier fra Skave og omegn
og sørger for jævn strøm af materiale og tekster til pressen og de sociale medier.
Vil oprette korps af Skave guider – folk som tager tilflyttere med til arrangementer,
så de hurtigt bliver integreret i lokalsamfundet.
Vil etablere nyt område til udstykning af private byggegrunde tæt på naturen –
bagved OK og Shell på sydsiden af Viborgvej.
Vil arbejde på byforskønnelse i form af blomsterkummer langs Viborgvej.
Vil etablere storke p-plads udenfor multihuset – hver gang der fødes en baby i
lokalområdet bliver der sat en stork frem. Vil vise hvor mange børn der egentligt
fødes. 2016 var et børnerigt år i Skave – vi håber 2017 bliver det samme.
Alt dette kan vi ikke gøre alene – vi håber at I vil være med til at løfte nogen af
opgaverne sammen med os og dermed løfte Skave. I fællesskab kommer vi længere 
Vh.
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