
Indbydelse til Borgermøde vedr. Møllesøen 

  

Mandag den 7. dec. kl. 19.30 

  

på bryghuset 
  
Dagsorden: 

 

1. Velkomst 
2. Status på nuværende forslag med tegning af søen. 
3. Overordnet udviklingsplan: Hvad kan ”bygges” på forskønnelsen ved Mølle-

søen, for at skabe udvikling og løfte hele byen? Kan beliggenheden og 
aktivitetsmulighederne fastholde borgere i området, gøre boligerne mere 
omsættelige og løfte ny bosætning? 

4. Nye forslag modtages gerne f. eks. er der foreslået svævebane ud over søen, 
badefaciliteter til sommer og vinterbadning, sauna m.m.  

5. Status på finansiering og planerne fremadrettet for ansøgninger. Finansiering 
Firkløver/revy 50.000 modtaget, vindmøllemidler/ansøgning afsendt  øvrige 
muligheder er blandt andet kommunens anlægspulje, Friluftsrådet, Realdania, 
Nordea-fonden m. fl.  

6. Tidsplan: Ansøgninger udformes og afsendes først på denne vinter. Etableringen 
kan forhåbentlig ske til forår og sommer eventuelt i etaper hvis der bliver flere 
store ting der skal etableres. 

Vi håber mange har lyst til at deltage i dialogen om søen og komme med gode ideer. 

Skulle man være forhindret er man velkommen til at skrive, maile eller ringe med 

forslag på forhånd, alt modtages med tak. 
 

Fase 1: Etableringen af Stryget/åløbet: Gennemført med godt resultat. 

  

Fase 2: Oprensning af søen: Gennemført med godt resultat. 

  

Fase 3: Rekreative muligheder ved søen. 
  

Liste med ideer fra 1. og 2. borgermøde. 

Billede med nogle forslag fra 1. og 2. borgermøde vises. 

Nye ideer er velkomne i processen. 

(Det er vigtigt at understrege at intet er besluttet endnu og hverken lodsejere eller økonomi er taget i 

ed på dette forslag. Vi befinder os stadig på idestadiet. Her er blot tegnet nogle af ideerne ind på et 

kort. 

Muligheder for finansiering Firkløver 50, vindmøllemidler er ansøgt, kommunens anlægspulje, 

Friluftsrådet, Realdania, Nordea-fonden m. fl.  

  

Udviklingsplan: 
Hvad kan ”bygges” på forskønnelsen ved Mølle-søen, for at skabe udvikling og løfte hele byen? 

Kan beliggenheden løfte ny bosætning? 

  



De 2 tidligere borgermøder har været i Forsamlingshuset, denne gang er det Bryghuset, da de også 

har stor interesse i søen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rækker Mølle Borgerforening og udviklingsrådet 

Forslag modtages med tak og kan sendes til: 
Ejnar Tylvad 
Sæddingvej 15  
6900 Skjern 
ejnartylvad@gmail.com 
Mobil 26342033 

 

mailto:ejnartylvad@gmail.com

