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Alberts Vinduespolering
Se godt ud hele året . . .

Telefon 22 90 43 71

Skals på toppen
Nummer 1 -  Februar 2020

Støt vore sponsorer – de støtter os!
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Billeder fra arbejdet med Byparken 
 

Viborg Kommune bevilgede i efteråret penge til færdiggørelsen af de sidste 
gangstier i Skals Bypark, så der nu også kommer grusbelægning på de sidste 
stiforbindelser. 

 

 
 

FORMANDEN HAR ORDET 
Vi er startet på et nyt år, og som jeg nævnte i sidste nummer har Skals Bor-
gerforening mange opgaver der ligger for i de kommende år. Vi er allerede 
nu i fuld gang med salget  af Hovedgaden 65 og sidste frist for bud er den 
10.02.22. Her i februar afholdes også de første arbejdsgruppemøder for ud-
formningen og indretningen af de kommende boliger og fællesarealer på 
Skalmagrunden, ligesom gruppen der arbejder med at indrette Skals Bypark 
også skal samles og afstemme forventninger og ideer op imod projektmateri-
alet. I skrivende stund er borgerforeningen i samarbejde med Viborg Kom-
mune i gang med anlæggelsen det sidste stykke gangsti og afhjælpning af 
problemerne med vand der oversvømmede dele af sti-systemet i Skals By-
park. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 

Februar nr. 1   

Skals på Toppen 

Annonce sponsor 

 
 
 

Billeder fra arbejdet med Byparken 
 

Viborg Kommune bevilgede i efteråret penge til færdiggørelsen af de sidste 
gangstier i Skals Bypark, så der nu også kommer grusbelægning på de sidste 
stiforbindelser. 

 

 
 

FORMANDEN HAR ORDET 
Vi er startet på et nyt år, og som jeg nævnte i sidste nummer har Skals Bor-
gerforening mange opgaver der ligger for i de kommende år. Vi er allerede 
nu i fuld gang med salget  af Hovedgaden 65 og sidste frist for bud er den 
10.02.22. Her i februar afholdes også de første arbejdsgruppemøder for ud-
formningen og indretningen af de kommende boliger og fællesarealer på 
Skalmagrunden, ligesom gruppen der arbejder med at indrette Skals Bypark 
også skal samles og afstemme forventninger og ideer op imod projektmateri-
alet. I skrivende stund er borgerforeningen i samarbejde med Viborg Kom-
mune i gang med anlæggelsen det sidste stykke gangsti og afhjælpning af 
problemerne med vand der oversvømmede dele af sti-systemet i Skals By-
park. 

Med venlig hilsen 
Heine Glerup Sørensen 

Februar nr. 1   

Skals på Toppen 

Annonce sponsor 



 

Skals byfest 
 

Byfestens styregruppe har i år stiftet Skals Kultur og Event, som er en almen-
nyttig forening, hvis formål er at arrangere kulturelle arrangementer og 
events i Skals og omegn. Skals Kultur og Event vil gerne samarbejde med og 
støtte det lokale foreningsliv. En del af overskuddet fra de enkelte arrange-
menter vil derfor blive videregivet til de foreninger der bidrager til at få ar-
rangementerne gennemført. 

 
I år fylder Skals Borgerforening 125 år og det skal fejres! 
Skals Kultur og Event og Borgerforeningen vil derfor samarbejde om en or-
dentlig markering af jubilæet og et brag af en lørdagsfest til årets Byfest, som 
i år afholdes i uge 35. 

Vi glæder os til samarbejdet! 

Ændring af dato 
 

I sidste udgivelse af Skals på Toppen blev det annonceret at Skals Borgerfor-
enings 125 års jubilæum skulle fejres den 26. marts 2022. Denne fejring er 
blevet flyttet til lørdagaften i byfest ugen.  

Opfordring fra Borgerforeningen 
 
Formanden for Borgerforeningen opfordrer alle til at møde op til generalfor-
samlingen i Skals Borgerforening den 23.02.22 i Skals Idrætscenter. Se nær-
mere info på næste side samt en opfordring til at kontakte Borgerforeningen, 
hvis man ønsker at deltage i nogle af arbejdsgrupperne. Se kontaktoplysnin-
ger på www.skalsby.dk 

Generalforsamling i Skals Borgerforening 
Skals Idrætscenter  

onsdag den 23. februar 2022 - kl. 18.30 

 
Der startes med indlæg fra erhvervsdrivende, 

 Mikkel Kastensand fra firmaet MK-Automation Aps.  
 

Derefter let traktement. 
Efterfulgt af Generalforsamling. 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab. 
4. Bestyrelsens forslag til aktiviteter det kommende år 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 På valg: Henrik Kristiansen (modtager ikke genvalg) 
        Wivi Elkjær Pedersen (modtager ikke genvalg) 
8. Valg af revisorer og suppleant 
9. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal være formand Heine Sørensen i hænde senest den 15. 
februar 2022. Formandens adresse er Nordentoften 141, Skals eller på mail: 
skalsborgerforening@gmail.com. 

Som tidligere nævnt får borgerforeningen brug for hjælp til en række opgaver 
bl.a. 

 Besættelse af bestyrelsespost 
 Redaktør-funktion til www.skalsby.dk 
 Redaktør-funktion til Skals Facebook 
 Sekretær-funktioner i borgerforeningen 
 Hjælp til drift af vores “arkiv i skyen” 

Opgaverne kan besættes af 1-5 personer alt efter tid og overskud. Borgerfore-
ningen håber de interesserede vil henvende sig snarest. 
 
Ovenstående opgaver er aktuelt klar til nye kræfter, idet Borgerforeningens 
nuværende sekretær og bestyrelsesmedlem Henrik Kristiansen har solgt sit 
hus i Skals og sammen med sin hustru Ingrid flytter til Kalundborg for at væ-
re tættere på deres børn og børnebørn. 


