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Nyhedsbrev 

Dette nyhedsbrev udgives 
af Rødding Lokalråd og vil 
fremover udkomme 4 
gange om året. 

 

Rødding Lokalråd 

Rødding Lokalråd arbejder 
med udvikling og styrkelse 
af fællesskabet i Rødding 
og Omegn. 
 

Vi koordinerer aktiviteter 
og arbejder for at både 
enkeltpersoner og 
foreninger i byen får størst 
muligt udbytte af det 
arbejde man som frivillig 
lægger i Rødding. 
 

Vi er det naturlige bindeled 
mellem landsbyen og 
kommunen, og vi arbejder 
målrettet på at 
markedsføre Rødding og 
gøre byen attraktiv for 
tilflyttere i alle 
aldersgrupper. 

 

RøddingNyt 
Nyhedsbrev fra Rødding Lokalråd

 

  Premiere på Filmen om Rødding, juli 2017 
  

 
  Workshop om projekter, jan. 18           Foredrag m. Thomas Skov i RøddingHus 

Rødding Lokalråd står bag mange aktiviteter i byen, og vi er glade for 
den opbakning, som vores aktiviteter får. I 2017 stod vi bl.a. bag: 

 Film om Rødding – samt premiereaften i RøddingHus 
 Promovering af Rødding på Snapsting i Viborg 
 Opdatering af byens hjemmeside www.rodding-viborg.dk med 

fælles kalender og nyhedsarkiv for byen 
 Vi har desuden fået mange medlemmer – både foreninger og 

enkeltpersoner, der alle støtter vores arbejde med deres bidrag 
 

I 2018 har vi afholdt workshop om projektprioritering af de aktiviteter 
og projektidéer, som var indsamlet i løbet af efteråret 2017.Rødding 
Event (en aktivitetsgruppe under Lokalrådet) har planlagt og afviklet et 
foredrag med Thomas Skov med 150 tilhørere i Røddinghus.  



 
 

 
  

Kontakt Lokalrådet
 

 

Rødding Lokalråd 
v. kasserer  
Karin Riddermann  

Soltoften 4 
Rødding 

8830 Tjele 
 
lokalraad@roddingviborg.dk 
www.roddingviborg.dk 
 
 

 

 

 

Ønsker du at støtte Lokalrådets 
arbejde, kan du melde dig ind 
ved at udfylde formularen på 
www.rodding-viborg.dk 

 
Alternativt kan du lægge en 
seddel med navn, adresse, 
telefonnummer og mailadresse 
i postkassen på Soltoften 4. 

 
Det koster 200 kr. om året for 
enkeltpersoner og 750 kr. om 
året for foreninger. 

 

Ansøgning om  

Multihus i Rødding 
I efteråret har vi arbejdet med koordinering, udformning 
og indsendelse af en ansøgning til Viborg Idrætsråd om at 
anbefale Byrådet opførelse af et Multihus i Rødding. 
Lokalrådet har arbejdet tæt sammen med RUIF, Røddinghus, Skole, 
Børnehave, Brugsen og Forsamlingshuset om at definere ønsker og 
behov til et multihus i Rødding. 
 
Vi har i ansøgningen lagt vægt på at vi i Rødding mangler faciliteter 
til flere idrætsaktiviteter under tag, at skolen har stort behov for 
større og bedre faciliteter, samt at vi i Rødding ønsker os et sted, der 
kan samle byens borgere omkring en række fælles aktiviteter som 
ikke nødvendigvis behøver at være idræt. 
 
Vi ville gerne have involveret bredere, men der var kun 1½ måned til 
at skrive ansøgningen, så det var desværre ikke muligt. Kommer vi 
videre i processen, vil der blive indkaldt til borgermøde, og der vil 
blive udsendt spørgeskemaer mv, så vi får den bedst mulige 
behovsafklaring inden man lægger sig fast på en bestemt form til 
projektet. 
 

Biogasanlæg i Vammen 
Lokalrådet har indsendt høringssvar til den projekterede opførelse af 
biogasanlægget i Vammen med det formål at sikre tilbundsgående 
undersøgelser af betydningen for trafiksikkerheden i Rødding. 
 
Lokalrådet forholder sig ikke til selve anlægget – udelukkende til den 
varslede forøgelse af tung trafik gennem Rødding By. 

 
Lokaldysten 
 
Rødding Lokalråd har meldt Rødding til Lokaldysten 2018.  
 
Det er her hele byen skal samles og konkurrere med de andre 
landsbyer om at gå, løbe og cykle flest kilometer pr. indbygger. 
 
Førstepræmien er 10.000 kr. til lokale aktiviteter, men vigtigst er at 
byen har mulighed for at samles om en aktivitet, som alle kan være 
med til. 
  
Læs mere på www.rødding-viborg.dk og på           /roddinglokalraad 

 


