Koordinationsgruppemøde
den 1. marts 2018
Aftenens program Program
Indledning/formål og grundlaget for ”Koordinationsgruppen for Lihme
Dagsorden
1. Indledning og status
2. Diskussion af hvorledes vi organiserer os i Lihmeområdet for
gennemførsel af visionen for området.
3. Diskussion og evt. etablering af projektgrupper mv.
4. Opsamling og aftale om hvordan vi kommer videre
5. Næste møde: Tid, indhold og emner
6. Evt.
7. Afslutning.

Dagens
Visionsdebat
Program
II
Vi har
er antal
emner vi gerne skulle igennem:
for
Lihmeområdet
 Drøftelserne
fra sidste
debat (jf. referatet)
Lørdag den
25. november
2017, kl. 9-12

i Lihme Medborgerhus.
 Visionen for Lihmeområdet, sidst drøftede vi fire områder
Gratis te/kaffe og rundstykker.
 Bosætning
 Vedligeholdelse og bevarelse
 Fællesskab:
 Landskab og natur
Vi vil forsætte de gode drøftelser vi havde i april 2017 om hvordan Lihmeområdet
skal udvikle sig de næste 10 - 15 år.

 Hvordan organiserer vi os. Styregruppe, projektgrupper?
Vi ønsker alle at gøre gør Lihmeområdet til endnu bedre sted at bo og leve. Nu
skal vi finde ud af hvordan vi gør det.

 Projekter

 Hvordan komme vi videre

Arrangør Lihme Borgerforening

Visionen for Lihmeområdet
Den skal indeholde noget om
 Bosætning
 Vedligeholdelse og bevarelse
 Fællesskab

 Landskab og natur

Vi drøftede visionen i november 2017, - og der er behov for
videre drøftelser på borgermøde(r) og visionsdebat(ter)
Der er et ønske om at komme i gang med de 15 projekter 
vi skal arbejde parallelt

Dagsorden
1. Indledning og status
2. Diskussion af hvorledes vi organiserer os i
Lihmeområdet for gennemførsel af visionen for området.

3.
4.
5.
6.
7.

Diskussion og evt. etablering af projektgrupper mv.
Opsamling og aftale om hvordan vi kommer videre
Næste møde: Tid, indhold og emner
Evt.
Afslutning.

Hvordan kan vi organisere os?
Hvordan får vi fremdrift for de forskellige ideer/projekter?
Hvordan kan vi koordinere imellem Lihmeområdets
forskellige interessenter?

Hvordan kan vi sikre borgerinddragelse?
Hvordan sikre vi at udviklingsprojekter følger eller er i
overensstemmelse med visionerne for udviklingen i
Lihmeområdet?

Dagsorden
1. Indledning og status
2. Diskussion af hvorledes vi organiserer os i
Lihmeområdet for gennemførsel af visionen for området.

3. Diskussion og evt. etablering af projektgrupper mv. De
15 identificerede projekter

4.
5.
6.
7.

Opsamling og aftale om hvordan vi kommer videre
Næste møde: Tid, indhold og emner
Evt.
Afslutning.

Projekter
 Vi drøftede 15 projekter i april, som idéoplæg.
Nu skal vi have nogle af disse startet op, gennemført og
afsluttet – eller for nogles vedkommende vedligeholdt
(proces/ansvar).

 Nogle projekter skal måske modnes og der skal etableres
arbejdsgrupper
 Nogle kan ”ordnes” umiddelbart af vores foreninger m. fl.
 Og der er måske ideer til flere projekter

Identificerede projekter
Følgende mulige projekter blev drøftet:
1. Cykelsti fra Lihme til Ålbæk Strand langs landevejen.
2. Cykelsti til fra Lihme til Gyldendal langs landevejen, men evt. med mulige
omlægninger på delstrækninger på markveje.
3. Et ”Madpakkehus” og bænke samt ”Mødested” ved søen øst for Lihme Kirke.
4. Skovlegeplads ved lund/sø øst for Lihme Kirke.
5. Særudgave af Lihme Bladet, som henvender sig til potentielle tilflyttere til
Lihmeområdet. Særudgaven skal bl.a. fordeles til ejendomsmæglere.
6. Vækstinitiativ eller samling af interesserede, som kan indgå i
erhvervsmæssige netværk bl.a. med henblik på nethandel. Andelstanker om
deleøkonomi eller fællesskab om bygninger, redskaber og maskiner. Her kan vi
evt. lave en Café-aften og få startet op på ideen.
7. Kommunikationsmæssigt få linket til www.lihmelandsby.dk mere udbredt, bl.a.
på byskiltet og infotavlerne til Lihme. Derudover få Fjordbo på hjemmesiden og
evt. etablerer en oversigt visende køb/salg af ejendomme i Lihmeområdet.

Referat fra sidste visionsdebat (den 22. april 2017)
Følgende mulige projekter blev drøftet fortsat:
8. Forlængelse af fortov ved Amtsvejes (ca. 10 m.) ved østlige byskilt, så
fortovet kommer til at hænge sammen med stisystemer om Lihme. Lige nu er der
vejkant/rabat.
9. Opdatering af Infotavlerne.
10. Brande Lihmeområdet med bl.a. landsby med fællesskab, natur med bl.a. Kås,
strandene, fjorden, morænelandskaber samt Gyldendal Havn og svømmeland i
Ålbæk.
11. Initiativer som udvikler og forskønner Lihmeområdets landskab/natur
12. Huse eller bomuligheder i Lihmeområdet for seniorer, så de ved fraflytting af
deres ejendom, kan vedblive med at bo i området. Evt. i form af andelsboliger
med faciliteter for den ældre generation.
13. Yderligere løft af krydset i Lihme ved etablering af en Café tæt på Lihme
Brugs.
14. Styrkelse af den lokale dagligvarebutik, håndværkere og serviceerhverv.

Dagsorden
1. Indledning og status
2. Diskussion af hvorledes vi organiserer os i
Lihmeområdet for gennemførsel af visionen for området.
3. Diskussion og evt. etablering af projektgrupper mv.

4. Opsamling og aftale om hvordan vi kommer videre
5. Næste møde: Tid, indhold og emner
6. Evt.
7. Afslutning.

