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Budget 22 og Helhedsplan for Skals 
   
Der er igen indgået et bredt Budgetforlig 
Det var et ”let” budget at få på plads, for der var to meget store udfor-
dringer, der skulle klares. Budgettet på det Specialiserede Socialom-
råde og på Familieområdet er meget udfordret – Meget dyre enkeltsa-
ger på Handicap- og psykiatriområdet samt en stor stigning i børnesa-
ger. I alt skulle der til disse områder findes 60 mio hertil. 
 
Demografiudviklingen udfordrer alle kommuner – Faldende børnetal i 
daginstitutioner og skoler og en stor stigning i antallet af ældre. Det er 
ikke let bare fjerne penge fra skoler og føre dem til ældreområdet. 
Men dette blev løst. Der er i budgettet tilført 14,5 mio til ældreområdet. 
Skoleudfordringerne kommer til at fylde – der vil være 1000 elever 
færre i vores skoler over de næste år. 
 
Der er i budgettet tilført penge til grønne omstillinger, bl.a. en natur-
fond, omlægning til elbiler med tilhørende ladestandere – også til el-
cykler. Så alt i alt et brugbart budget, der stort set lever op til rammer-
ne – defineret af regeringen og KL. 
 
Helhedsplanen Skals forventes vedtaget 6/10. – herunder en tids-
plan for gennemførelsen 
 
Det er jo store projekter der nu skal udvikles i en helhed. Skole/
børnehuset skal sættes i gang på forandrede vilkår, der inkluderer 
sparekassebygningen og forbindelsesvejen mellem bygningerne – 
nedlæggelse af Gl. Skolevej. 
Adgang til skolen fra Ejstrupvej, der påvirker Kildedalcentret. Flytning 
af biblioteket til Midtbyen. Igangsætning af arbejderne på Skalmagrun-
den – seniorbofællesskaber, tryghedsboliger mv. Samlet set investe-
res omkring kr. 200 mio. over de kommende år – kommunale og priva-
te investeringer. 
 
Der har være megen snak allerede – men vi er slet ikke færdige. Det 
er spændende tid at være Skalsbo. 
 

 

 
 

Formanden har ordet 
Siden sidste version af Skals på Toppen, som jo ikke engang er 2 
mdr. siden, har vi haft en fin og vellykket prisoverrækkelse på torvet, 
en storslået og velbesøgt byfest-uge og ikke mindre end 2 borgermø-
der i Skals Idrætscenter med stort fremmøde. Her har det handlet om 
de forskellige elementer i "Helhedsplanen for Skals" og i høj grad en 
præsentation og debat af de enkelte projekter. Fælles for det hele kan 
man sige, at alle Skals-borgere på tværs af aldersgrupper med deres 
fremmøde har udvist stort engagement og interesse for deres by.  
Sidste gang kunne jeg også nævne, at Skals Borgerforening var ble-
vet begunstiget i afdøde Gdr. Jørgen Villum Madsens testamente. I 
samråd med bobestyreren arbejdes der på, at forvalte arven bedst 
muligt. Se næste side. 
Til slut skal jeg nævne, at Skals Borgerforening siden august har fået 
over 40 helt nye medlemmer, som jo er altafgørende for de signaler 
og den gennemslagskraft borgerforeningen udviser, når vi indgår 
samarbejde både med Viborg Kommune og øvrige samarbejdspartne-
re. Er man endnu ikke medlem kan dette hurtig klares på side 3  
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 Ekstraordinær Generalforsamling i Skals Borgerforening 
 Onsdag den 20. oktober 2021 - kl. 19.30 Torvecafeen 

 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Vedtægtsændringer. 
3.     Eventuelt. 
 
Forslag til de nye vedtægter https://www.skalsby.dk/om-skals/borgerforeningen/  
 
Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage.  

 
Borgermøderne den 3. og 22. september – Det videre forløb 
 
De netop afholdte borgermøder i Skals Idrætscenter var begge præget af et 
stort fremmøde og stor spørgelyst. På mødet den 3. september blev Hel-
hedsplanen for Skals præsenteret af Viborg Kommune, som var arrangør på 
dette møde. Helhedsplanen omhandler det nye skole-/børnehusbyggeri med 
inddragelse af den tidligere sparekassebygning, fremtidige boliger og aktivite-
ter på Skalmagrunden samt en gradvis nedlukning af aktiviteterne på Kilde-
dalscentret. 
 
Fristen for indsendelse af høringssvar var den 21. september og der indkom 
7 fine høringssvar. Byrådet behandler sagen den 6. oktober, hvor helhedspla-
nen forventes vedtaget.  
 
På mødet den 22. september var det de kommende boliger og aktiviteter på 
Skalmagrunden, der blev præsenteret af Viborg Bolig- & Erhvervsudlejning, 
Boligselskabet Sct. Jørgen samt ERIK Arkitekter med borgerforeningen som 
arrangør.  
 
Skalsborgerne fik hermed en grundig orientering og spændende indsigt i fæl-
lesskabs-tankegangen, der bliver et gennemgående tema for hele Skalma-
parken. På tværs af generationer lige fra familieboliger til senior-/
tryghedsboliger samt plejeboliger, hvor der lægges op til såvel eje- som leje-
boliger og evt. andelsboliger. 
 
På mødet kunne man skrive sig op til næste trin i forløbet, hvor Boligselska-
bet Sct. Jørgen og Borgerforeningen så vil invitere disse personer samt dem 
der skrev sig op ved mødet i Multihuset i januar 2020, til det videre forløb. 
Skulle man ikke have fået sig skrevet op til mere information om boligerne 
kan man stadig blot kontakte enten Boligselskabet Sct. Jørgen eller Skals 
Borgerforening på mail Skalsborgerforening@gmail.com.    

 

Hvis vedtægtsændringerne ikke blev godkendt på første ekstraordi-
nær generalforsamling, jævnfør nuværende vedtægter, indkaldes der 
til denne ekstraordinær generalforsamling.  

 
Ekstraordinær Generalforsamling i Skals Borgerforening 

 Torsdag den 11. november 2021 - kl. 19.30 Torvecafeen 

 
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Vedtægtsændringer. 
3.     Eventuelt. 
 
Forslag til de nye vedtægter https://www.skalsby.dk/om-skals/borgerforeningen/  
 
Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage.  

Skulle du endnu ikke have fornyet dit medlemskab kan det stadig nås. Skulle 
du ønske at blive medlem indbetaler du bare kontingent så er du automatisk 
medlem. 
 
Årskontingent for at være med er i 2021: 
Ægtepar/par                                               240 kr. 
Pensionister par over 67 år                        160 kr. 
Pensionister enlig over 67 år                       80 kr. 
Øvrig                                                          120 kr. 
  
Indbetaling kan ske på: 
MobilPay 81921 eller på bankkonto 9261 281 007 0032  
Husk at skrive navn og adresse på betalingen. 

I forhold til arven efter afdøde gdr. Jørgen Villum Madsen, vil der her i 
oktober blive indrykket en annonce i Ugeavisen, hvor interesserede 
købere, kan se hvilke jordarealer og bygninger det er muligt at indgive 
købstilbud på, enten samlet eller enkeltvis. De som har rettet henven-
delse til bobestyreren vil blive kontaktet direkte.  
 
For at undgå arveafgiften, skal borgerforeningen være en velgørende 
forening, for at vi kan blive det, skal der laves et par vedtægtsændrin-
ger. Derfor afholdes der ekstraordinære generalforsamlinger. Se an-


