Koordineringsgruppen for Lihme Sogn

Referat fra ”Koordineringsgruppen for Lihme Sogn” møde torsdag den 12. januar
2017
Lihme Borgerforening havde inviteret repræsentanter fra foreninger i Lihme,
Limfjordscamping, forældregruppen fra VSD, grundejerforeninger, Gyldendal Havn samt
idrætsforeninger udenfor Lihme, som lihmeboerne er med i. De inviterede udgør og
benævnes ”Koordinationsgruppen for Lihme Sogn”.
Formålet med mødet var at orientere om landsbyklyngesamarbejdet generelt samt
specifikt landsbyklyngen Sydvest Salling, som er under opstart.
Følgende deltog i mødet:
Lihme Borgerforening:

Claus V. Mikkelsen og Christina Kjeldgaard

Gyldendal Støtte- og beboerforening:

Hans Thomsen

Rødding Atletikklub:

Finn D. Andersen

Lihme Kirke Lokalråd

Mette Nymann

Ålbæk Strandparks Venner

Hans Hovgaard og Ejvind Sørensen

Grundejerforening, Hostrup teglgård

Jens Frede Strøm Nielsen

Lihme Pensionistforening

Inga Madsen og Else Marie Lofstad Jensen

Spøttrup Motion og Sport (SMS)

Jesper Dahl

Husholdningsforeningen

Hanne Trærup

Limfjordscamping

Gurli Rasmussen og Asger Rasmussen

Vendal Grundejerforening

Jan Metner

Der var inviteret en række øvrige foreninger, hvorfra der var meldt afbud, men signaleret
interesse for mødet og ønske om senere at deltage.
Mødet blev indledt med velkomst, præsentation af mødedeltagere samt formål med
mødet.
Derefter fulgte en orientering jf. den vedhæftede Power Point Præsentation. Endelig en
debatperiode samt mødekonklusion.
Der er enstemmig støtte til landsbyklyngesamarbejdet og enighed om:
1.
At indgå i de samarbejdsprocesser der er lagt op til i landsbyklyngesamarbejdet.
2.
At lihmeområdet repræsenteres i styregruppen ved Claus V. Mikkelsen, Christina
Kjeldgaard og Hans Thomsen.
3.
At ”Koordinationsgruppen for Lihme Sogn” mødes to gange årligt eller oftere ved
evt. behov.
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4.
At ”Koordinationsgruppen for Lihme Sogn” tilstræbes fremadrettet tillige at
inkludere de foreninger i Lihmeområdet, som ikke kunne deltage i aftenens møde.
5.
At tiltræde organiseringen af landsbyklyngesamarbejdet med en ”Styregruppe”
med 2-3 repræsentanter fra hvert landsbyområde (Lem, Lihme, Håsum, Vejby og
Ramsing).
6.
At tiltræde at ”Styregruppen” arbejder ud fra ”konsensus-princippet”, dvs. alle
beslutninger bør have tilslutning, og at en beslutning falder, hvis bare et område melder
fra.
7.
Forventninger til arbejdet blev drøftet nærmere og fremgår af præsentationens
”slide nr. 9 således:

Forventning til landsbyklyngesamarbejdet
 At der samarbejdes og udvikles i respekt for respektive landsbyer og områders identitet,
integritet og særkende med lokal forankring og indflydelse.
 At der arbejdes for en decentral struktur for offentlige/kommunale /privat servicetilbud.
 At der argumenterer imod centralisering og stordrift.
 At nuværende offentlige/kommunale /privat service omfattende bl.a. pasnings- og
undervisningstilbud, offentlig transports, kommunikation (interner/telefoni/post), ældrepleje,
læge, idræts- og kulturtilbud samt dagligvarebutik fastholdes på nuværende niveau samt
udbygges relateret til nye behov og udviklingen indenfor teknologi.
 At områdernes naturpotentialer – fjord, kyst, skov, hede og åbne landskaber, bevares,
beskyttes og udvikles til glæde for nuværende beboer samt som potentialer for tiltrækning af
bosætning.
 At de grænseoverskridende (sognegrænser) potentialer omfattende Gyldendal Havn, Ålbæk
Strand og Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig og til en vis udstrækning Kås Hoved udvikles i
fællesskab.
 At potentialerne for bosætning for pendlere udvikles, herunder en velfungerende trafikal
infrastruktur.
 At stisystemer for cykling, motion og ridning udvikles.
 At potentialet for erhverv, herunder turisme understøttes

Debatten førte til at de nævnte forventninger ønskes egentlig at blive betragtet som
forudsætninger for samarbejder.
En mødedeltager havde været involveret i tilsvarende samarbejder, og understregede,
at de anførte forventninger/forudsætninger var afgørende for et fordoms og tillidsfuldt
samarbejde, hvor især de sværest stillede områder ellers kunne komme under pres.
8.
Nogle foreningers primære virkeområde er stedbundet til Lihme Sogn og ønsker
denne stedbundenhed bibeholdt. Andre tilsvarende foreninger samarbejder allerede på
tværs af sognegrænser med tilsvarende foreninger i andre sogne.
Samarbejdet skal tilgodese begge modeller.
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9.
Foreningerne omkring Ålbæk Strand og Limfjordscamping ser et potentiale
omkring et tæt samarbejde med Rødding omkring bl.a. turisme, stisystem og
samtænkning omkring oplevelsesklyngerne i Rødding og Spøttrup Borg.
Processer omkring udviklingsarbejde for Røddingområdet har kørt i en årrække, både
omkring organisering, udvikling af strategiske mål og udmøntning af enkeltprojekter.
Det blev aftalt, at Koordinationsgruppen for Lihme Sogn” udvides til at have en
repræsentant fra ”Rødding 2020” (Finn D. Andersen), for derigennem at se på mulige
samarbejdsområder og fælles projekter, der favner de to områder Lihme – Rødding,
men også som et forbindelsesled til Landsbyklyngen ”Sydvest Salling”. For nærværende
ses ikke en egentlig inklusion af Rødding i landsbyklyngen Sydvest Salling, idet Rødding
er nogle år længere fremme i deres udviklingsplan og udmøntning af projekter, men en
koordinering og samarbejde er vigtig og ønskes.
10. Der er et antal projekter, som allerede er under planlægning, helt eller delvis
finansieret eller under egentlig implementering.
Det drejer sig bl.a. om tre projekter ved Ålbæk: Ny toiletbygning. Forskønnelse af
nedgang til strand, skråningerne oprensning af selve strandområdet. Etablering af
ophalested for joller ved fiskerhusene.
Der er tilsvarende projekter ved Håstrup Strand med etablering af ophalested for joller.
De projekter, som allerede er under planlægning/gennemførsel skal fortsætte uden
hverken påvirkning eller indflydelse for landsbyklyngesamarbejdet.
Lihme Borgerforening har tidligere støttet op om projekter i Lihmeområdet, bl.a. med
anbefalings- og støtteskrivelse eller til egentlig deltagelse i projektgrupper. Denne
mulighed er fortsat til stede for de igangværende projekter samt nye projekter i sognet.
Tilsvarende støtte- og anbefalingsskrivelser vil kunne blive givet fra Landsbyklyngen
Sydvest Salling. Det vil Lihmes repræsentanter i ”Styregruppen” kunne formidle og
koordinere.
11. Mødet blev afsluttet, hvorunder følgende blev aftalt:
o Lihme Borgerforening indkalder/inviteret til et møde i september 2017 for
”Koordineringsgruppen for Lihme Sogn”.
o Lihme Borgerforening inviterer ud over de foreninger, som deltog i mødet tillige
samtlige interessenter, som vist på Power Point Præsentationen slide 8.
Nærværende referat fordeles tillige til disse.
o Den viste Power Point Præsentation fordeles til alle.
Mødet sluttede kl. 20.50

På deltagernes vegne
Claus V. Mikkelsen
Referent
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