Lihme Borgerforening
Lihme den 16. maj 2017
Orientering om Lihmeområdets udtræden af landsbyklyngen Sydvest Salling
Lihmeområdet udtrådte af landsbyklyngen Sydvestsalling den 15. maj 2017.
Forud for denne beslutning ligger rigtig mange overvejelser.
Vi så fantastiske samarbejdsmuligheder for de fem landsbyområder. Vi forventede at
med fælles indsats fra de fem områder, kunne håndtere projekter til gavn for hele
egnen. Projekter, som det enkelte område ellers har svært ved at gennemføre.
Samarbejdet tog desværre en retning, der ligger helt udenfor det mandat, som
Lihmeområdets Koordinationsgruppe gav til de tre repræsentanter i landsbyklyngens
styregruppe og Lihme Borgerforening tilbage i januar 2017.
Det er stærke kæfter, der ønsker en fællesforening, som favner hele landsbyklyngen.
Samme kræfter ønsker at overgå til flertalsafgørelser i stedet for enighed.
Denne tilgang til samarbejdet deles ubetinget af DGI.
Vi ønsker et netværksbaseret samarbejde med respekt for de enkelte lokalområder og
at der samarbejdes ud fra et enighedsprincip. Herved kan de enkelte områders
særkende, integritet og ønsker om egen og fælles udvikling respekteres.
DGI´s konsulent og nogle af områderne har fastholdt, at der skal laves en
borgerundersøgelse og dataindsamling om bl.a. borgernes ønske om samarbejde i regi
af landsbyklyngen.
Vi ønskede undersøgelsen udsat blot nogle uger, indtil der var fuldstændig klarhed om
hvordan klyngesamarbejdet organiseres. Hvordan samarbejdsformen skal være. Og en
drøftelse af nogle af de grundlæggende visioner for landsbyklyngen.
Først når sådanne forhold er beskrevet, giver det mening at spørge om borgernes
indstilling til landsbyklyngen.
Som noget af det sidste, foreslog DGI´s konsulent, at Lihmeområdet skulle overgå til
”Observatørstatus i klyngen, så de øvrige kunne komme videre i et forpligtende
samarbejde”.
Det svarer til at blive sat udenfor døren, samtidig med at vi skal følge det, de øvrige
bliver enige om.
Vi har derfor meddelt Skive Kommune, DGI og de øvrige fire områder i landsbyklyngen
Sydvest Salling, at Lihmeområdet ikke længere indgår i landsbyklyngen pr. 15. maj
2017.
Derudover, at vi ikke ønsker Lihmeområdet inddraget i DGI´s dataindsamling og
borgerundersøgelse.
Endelig har vi klart sagt til de øvrige landsbyområder, at Lihmeområdet fortsat gerne vil
samarbejde om projekter, der har fælles interesse.

For nogle uger siden (lørdag den 22. april 2017) gennemførte Lihmeområdet en
visionsdebat. Det var en planlagt aktivitet, som vi satte på aktivitetsplanen for foråret
2017. Vi udarbejdede aktivitetsplanen for 2017 tilbage i efteråret 2016.
Visionsdebatten var en opfølgning på 10 års udviklingsarbejder for Lihmeområdet og
afslutningen af områdefornyelsen for selve Lihme landsby her i marts 2017.
Visionsdebatten identificerede en række enkeltprojekter, som dels er rettet specifikt på
Lihmeområdet, men også projekter, der kan række ud over Lihmeområdet.
Vi vil i den kommende tid bruge vores kræfter på projekter, der gør Lihmeområdet til et
endnu bedre sted at leve og bo.
Vi vil også kikke på de projekter, der rækker ud over selve Lihmeområdet.
Når vores nabosogne er klar til et samarbejde om fælles projekter, vil vi meget gerne
samarbejde omkring disse..
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening og
Hans Thomsen, Christina Kjeldgaard og Claus V. Mikkelsen, der var Lihmeområdets
repræsentanter i styregruppen for landsbyklyngen Sydvest Salling indtil den 15. maj
2017.

