Koordinationsforum for Lihmeområdet
19. marts 2018
1 rettede udgave
Referat fra møde i ”Koordinationsforum for Lihmeområder”
Torsdag den 1. marts 2018, kl. 19.00 i Lihme Medborgerhus.
Referat.
Indledning
1. Torsdag den 1. marts 2018 blev der afholdt koordinationsmøde i Lihme Medborgerhus
med invitation af foreninger m. fl., som har deres virke i Lihmeområdet eller servicerer
beboere i Lihmeområdet.
Det blev holdt et tilsvarende møde den 12. januar 2017, hvor forhold omkring
Lihmeområdets deltagelse i et landsbyklyngesamarbejde blev drøftet. Ved dette møde
blev det aftalt dels at etablere en ”Koordinationsgruppe for Lihmeområder”, dels at
gennemføre et koordinations- og informationsmøde omkring
landsbyklyngesamarbejdet i efteråret 2017. Men pga. Lihmeområder udtræden af
landsbyklyngesamarbejder blev mødet udsat til efter årsskiftet 2017/2018.
Ved mødet 1. marts 2018, blev der kort orienteret om grundlaget for Lihmeområdets
udtræden af landsbyklyngesamarbejdet. Denne orientering var et supplement til
tidligere orienteringer til ”Koordinationsgruppen” og lihmeboerne via mails, Facebook,
Lihme Mailservice og Lihme Bladet.
Orientering vedr. landsbyklyngesamarbejdet: Ved koordinationsmødet den 12. januar
2017 blev der givet mandat til at lihmeområdet kunne deltage i
landsbyklyngesamarbejdet under forudsætning af, at der ikke blev dannet en
overordnet forening dækkende hele klyngen. Rationalet herfor var at er sådan
overordnet forening kunne hæmme det eksisterende og nære samarbejde og frivillige
arbejde i de enkelte landsbyområder Derudover var det en forudsætning at
beslutninger blev tager i enighed (konsensusprincippet) og endelig at det ikke skulle
etableres er overordnet økonomistyring (juridisk person) for klyngen.
Lihmeområdet ønskede et netværksbaseret samarbejde med respekt for de enkelte
landsbyområders særkende, eksisterende foreninger og løbende udviklingsprojekter.
Samarbejdet i landsbyklyngen respekterede indledningsvis disse forudsætninger, men i
løbet af processes opstod et ønske/krav om at etablere eller i det mindste at søge imod
en fælles foreningsdannelse for hele klyngen samt at der skulle kunne træffes
flertalsbeslutninger. Derfor måtte Lihmeområdet trække sig fra Klyngesamarbejdet.
I forbindelse med af Lihmeområdet har trukket sig fra landsbyklyngesamarbejdet er det
understreget, at Lihme meget gerne ser et samarbejde omkring relevante projekter af
fælles interesse.
Beslutningen om at Lihmeområdet trak sig fra landsbyklyngesamarbejder med
baggrund i den manglende respekt for mandatet, blev taget til efterretning med enighed
af mødedeltagerene.

Dagsorden og formål med mødet den 1. marts 2018
2. Formål med mødet (1. marts 2018) var at orientere om status for visionsdebatten og
arbejdet med at formulere en vision for hele Lihmeområdet for de kommende 10 – 15
år samt at drøfte/beslutte hvorledes vi kan organisere og koordinere udviklingsprojekter
for hele Lihmeområdet.
3. Dagsorden for mødet:
Forud for mødet var udsendt følgende 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.
Der var ingen bemærkninger til dagsorden
4. Ad. dagsordens pkt. 1. ”Indledning og Status".
Der er gennemført to workshops (WS) / Visionsdebatter hhv. i april og november 2017.
Der er bred enighed om at en vision for Lihmeområdet skal:
 Omfatte hele Lihmeområdet, som geografisk afgrænses til Lihme Sogn
 At visionen skal favne både fastboende samt sommerhusbeboerne
 At visionen skal indeholde/dække områderne:
o Bosætning
o Vedligeholdelse og bevarelse
o Fællesskab
o Landskab og natur
På WS er indholdet af disse fire områder og den indbyrdes interaktionen drøftet og kan
danne grundlag for at udforme/formulere en egentlig vision.
Aktion: Vi vil inden for det næste halve års tid gennemføre et borgermøde med det
formål, at blive enige og/fastlægge visionen for Lihmeområdet for de kommende 10 –
15 år. Borgerforeningen vil forestå indkaldelse og facilitere processen.
5. Ad dagsordens pkt. 2. ”Diskussion af hvorledes vi organiserer os i Lihmeområdet for
gennemførsel af visionen for området”.
Organisering, prioritering, igangsætning og styring af projektet blev drøftet.
Der er et ønske og behov for at vi i Lihmeområdet kan koordinere projektet, støtte
hinanden, foretage erfaringsudveksling, sparring mv.
Vi må ikke sætte systemer op, som begrænser igangsætning af projekter og de enkelte
foreningers initiativer og virkelyst. Vi vil gerne sætte systemer op, som kan virke som
koordinator, informationsudveksling og katalysator for projekter.

Følgende blev aftalt:
 Foreninger m. fl. fortsætter med at igangsætte af projekter som hidtil.
 Der etableres en ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet”. Gruppen skal bestå af 5
– 6 personer: Om muligt så to fra Lihme Borgerforening, og en fra hvert af
områderne Aalbæk, Vendal og Gyldendal/Hostrup.
”Koordinationsgruppen for Lihme” etableres snarest. Lihme Borgerforening
koordinerer denne etablering.
 ”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet” laver et kommissorium, som bl.a.
omfatter gruppens arbejdes/ansvarsområde.
Indledningsvis er det tanken, af gruppe skal være tovholder for en samlet
information omkring de udviklingsprojekter, der foregår eller planlægges i
Lihmeområdet. Gruppen skal tillige være katalysator/igangsætter for nye
projektgrupper.
 Der sigtes efter en decentral planlægning og gennemførsel af projekter, enten ved
en til lejligheden nedsat projektgruppe® eller ved eksisterende foreninger eller
arbejdsgrupper.
 Der gennemføres et årligt møde for samtlige foreninger og interessenter i lighed
med mødet tilbage i 2017 (12. januar 2017) og her den 1. marts 2018.
Vi har tidligere benævnt disse møder ”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet”.
Denne benævnelse ændres til ”Årligt Koordinationsforum for Lihmeområdet”.
 Lihme Borgerforening indkalder til ”Årligt Koordinationsforum for Lihmeområdet”.
Næste møde bliver i marts 2019. Mødedeltagelse er repræsentanter for samtlige
foreninger og grupper m v. som har deres virke i Lihmeområdet.
 Lihme Borgerforening tegner for ”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet” og vil
ved ansøgninger og henvendelse til offentlige instanser og fonde m. fl. være den
juridiske person. Det hindre ikke foreninger med øvrige at rette henvendelse eller
søge fonde mv. i respektive foreningers navn.
6. Ad. dagsordens pkt. 3. ”Diskussion og evt. etablering af projektgrupper mv.”.
I forbindelse med de to visionsdebatter i 2017 er der identificeret 14 enkeltprojekter,
som kan støtte op om visionen for Lihmeområdet. De enkelte projekter er af forskellig
kompleksitet. Nogen kan umiddelbart gennemføres/afsluttes, andre vil kræve både en
del indsats, koordinering og yderligere diskussion. Her skal den etableres egentlige
projektgrupper. Vi skal være opmærksomme på både tid, evt. terminer for involvering
af myndigheder, men også vores egne kræfter til at løse projekterne. Her skal vi have
projekterne delt ud på projektgrupper eller eksisterende foreninger. Nogle projekter
skal vi evt. afvente med at igangsætte, indtil der er nogle som melder sig til at løfte
projekterne.
Indledningsvis er følgende aftalt for de 14 identificerede projekter – og
”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet” (når den er etableret), vil varetage den
videre initiering/opfølgning for disse 14 projekter:
Projekt 1. Cykelsti fra Lihme til Ålbæk Strand langs landevejen.
Der etableres snarest en projektgruppe.
Tidligere arbejder for denne cykelsti inddrages. Det skal noteres, at borgerne ønsker
en cykelsti langs landevejen som en selvstændig sti, - ikke en 2-1 løsning

Der skal indleveres ansøgning om cykelsti snarest, så evt. rådige midler for budget
2018 kan anvendes – eller at stien kan komme på anlægsbudgettet for 2019.
Projektet ses som et kommunalt anlægsprojekt.
Aktion: Lihme Borgerforening
Projekt 2. Cykelsti til fra Lihme til Gyldendal langs landevejen,
Forløbet af cykelstien kan evt. forløbe med mulige omlægninger på delstrækninger ad
markveje.
Der er ikke lavet nogle forarbejder, høringer eller borgerinddragelse for dette projekt.
Aktion: Der etableres en projektgruppe i løbet af 2018.
Projekt 3. Et ”Madpakkehus” og bænke samt ”Mødested” ved søen øst for Lihme Kirke.
Projektet er et ønske fra forældre til børn i Fjordbo. Projektet skal drøftes med
forældregruppen til Fjordbo mhp. etablering af en projektgruppe.
Aktion: Lihme Borgerforening drøfter med forældregruppen for Fjordbo.
Projekt 4. Skovlegeplads ved lund/sø øst for Lihme Kirke.
Projektet er et ønske fra forældre til børn i Fjordbo.
Aktion: Slås sammen med projekt 3, samme aktion.
Projekt 5. Særudgave af Lihme Bladet, som henvender sig til potentielle tilflyttere til
Lihmeområdet.
Særudgaven af Lihme Bladet, der skal bl.a. fordeles til ejendomsmæglere m. fl.
Ingen tid/ termin.
Aktion: Lihme Bladet.
Projekt 6. Vækstinitiativ eller samling af interesserede, som kan indgå i
erhvervsmæssige netværk bl.a. med henblik på nethandel.
Projektet har grobund i bl.a. andelstanker om deleøkonomi eller fællesskab om
bygninger, redskaber og maskiner. Her kan vi evt. lave en Café-aften og få startet op
på ideen.
Aktion/termin: Afventer.
Projekt 7. Kommunikationsmæssigt få linket til www.lihmelandsby.dk mere udbredt Vi
vil gerne have hjemmesiden www.lihmelandsby.dk anvende endnu mere og spredt ud,
som en af områdets kommunikationsplatforme, bl.a. på byskiltet og infotavlerne til
Lihme. Derudover at Fjordbo kommer på hjemmesiden samt at der evt. etableret en
oversigt visende køb/salg af ejendomme i Lihmeområdet.
Termin: Igangsættes i løbet af 2018.
Aktion: Webmaster samt den kommende ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet”
samt forældre Fjordbo
Projekt 8. Forlængelse af fortov ved Amtsvejen (ca. 10 m.) ved østlige byskilt.
Forlængelse af fortov ved Amtsvejen (ca. 10 m.) ved østlige byskilt, så fortovet kommer
til at hænge sammen med stisystemer om Lihme. Lige nu ender fortovet blindt i
vejrabatten – og stisystemet kommer ca. 10 m. længere fremme ad Amtsvejen
Termin: foråret 2018
Aktion: Lihme Borgerforening, der retter henvendelse til Skive Kommune.

Projekt 9. Opdatering af Infotavlerne
Der er et ønske om at de tre elektroniske infotavler ved Brugsen i Lihme,
Limfjordscamping og Gyldendal Havn får tilført mere lokal information.
Termin: Snarest
Aktion: Lihme Landsbys Støtteforening og evt. webmaster for www.lihmelandsby.dk
Projekt 10. Brande Lihmeområdet.
Vi ønsker at brande Lihmeområdet med bl.a. landsby med fællesskab, natur med bl.a.
Kås, strandene, fjorden, morænelandskaber samt Gyldendal Havn og svømmeland i
Ålbæk.
Aktion/termin: Vi gennemfører dette løbende gennem eksisterende
informationsplatforme for områdets foreninger m. v.
Den kommende ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet” kan drøfte/udarbejde et
oplæg for strategi for at brande Lihmeområdet yderligere. Dette strategioplæg kan
indgå på næste møde for ”Koordinationsforum for Lihmeområdet” i marts 2019.
Projekt 11. Initiativer som udvikler og forskønner Lihmeområdets landskab/natur
Aktion/termin: Afventer og konkretiseres.
Projekt 12. Huse eller bomuligheder i Lihmeområdet for seniorer
Der ses på et projekt for ”seniorboliger” i Lihme Landsby. Seniorer skal have mulighed
for fortsat at bo i Lihmeområdet, efter fraflytning fra deres ejendom/hus. Der tænkes på
at etablerer en form for andelsboliger/bofællesskaber, som indeholder faciliteter for den
ældre generation, og som er designet efter deres behov.
Termin: Der søges etableres en projektgruppe i løbet af 2018.
Aktion: Den kommende ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet” forsøger at etablere
en projektgruppe.
Projekt 13. Yderligere løft af krydset i Lihme ved etablering af en Café tæt på Lihme
Brugs.
Projektet afventer og konkretiseres, herunder om der er private
investorer/iværksættere, som ønsker at løfte dette projekt.
Projekt 14. Styrkelse af den lokale dagligvarebutik, håndværkere og serviceerhverv.
Der skal udarbejdes en strategi for hvorledes vi får både fastboere, sommerhusejere.
Sommerhuslejere og turister til at anvende både dagligvarebutikken i Lihme, lokale
serviceerhverv, lokale håndværkere og lokale oplevelsestilbud (Limfjordscamping og
Gyldendal Havn).
Termin: Vi gennemfører dette løbende.
Aktion: Den kommende ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet” tager initiativ til
nærmere drøfte og udarbejde af forslag/oplæg til hvorledes vi kan styrke det lokale
erhvervsliv og dagligvarebutik under inddragelse af respektive interessenter.
7. Ad. dagsorden pkt. 3. ”Opsamling og aftale om hvordan vi kommer videre”.
Der etableres snarest en ”Koordinationsgruppe for Lihmeområdet” jf. ovenfor. Gruppen
følger de 14. identificerede projekter jf. ovenfor, og tilser/aftaler at de aktioner og

terminer ve er blevet enige om følges, idet det bemærkes at nogle af aktionerne skal
løftes af foreninger og enkeltpersoner, som skal indvillige heri.
Der etableres et ”Koordinationsforum for Lihmeområdet” som normalt skal mødes én
gang årligt. Næste møde er i marts 2019.
Der etableres en projektgruppe for etablering af cykelsti mellem Lihme og Ålbæk.
Gruppen skal snarest startes op. Der er allerede et par stykker, som vil deltage i
gruppen. Lihme Borgerforening er tovholder for at få denne gruppe etableret samt
udarbejdelse af ansøgning/skrivelse til Skive Kommune mv.
Der samarbejdes med Fursundområdet om landdistriktsudvikling – og midler. Fursund
er længere fremme omkring søgning af midler for beskrivelse af mulige projekter. Her
kan vi evt. komme med i erfaringsudveksling.
Der laves en kontaktliste for de foreninger og interessenter, som indgår i
”Koordinationsforum for Lihmeområdet. Listen er dynamisk, både for så vidt angår
hvilke foreninger og interessenter som indgår, men også personudskiftninger som
kontaktpersoner.
Lihme Borgerforening laver en kontaktliste. Alle bedes bidrage med oplysninger på
hvem der er kontaktperson, og om der er interessenter/foreninger som er glemt.
Listen vedlægges som bilag til referatet.
8. Ad. dagsordens pkt. 4. ”Næste møde: Tid, indhold og emner”.
Næste møde i ”Koordinationsforum for Lihmeområdet” fastsættes til marts 2019.
Foreløbige emner for mødet kan være:
o Status for visionen for Lihmeområdet
o Status for projekter (de indtil videre 14 identificerede projekter)
o Præsentation af nye projekter
o Oplæg/status for strategi for at brande Lihmeområdet.
o Oplæg/status for hvorledes vi kan styrke lokalt erhvervsliv og dagligvarebutikker i
Lihmeområdet
Lihme Borgerforening indkalder til mødet.
9. Ad. dagsordens pkt. 5. ”Evt”.
Der var ingen emner til Evt.
10. Ad. dagsorden pkt. 6. ”Afslutning”.
Mødet blev afsluttet med en tak til Henrik Willadsen, som ledte os igennem processen
og diskussioner omkring hvordan vi kan organisere det videre udviklingsarbejde samt
komme i gang med de enkelte projekter.
Referent
Claus V. Mikkelsen
Mobil: 2140 4541. E-mail: clausvmikkelsen@hotmail.com

Bilag: Kontaktliste for ”Koordinationsforum for Lihmeområdet”

Bilag til referat fra møde den 1. marts i ”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet”, nu benævnt ”Koordinationsforum for
Lihmeområdet”

Koordinationsforum for Lihmeområdet
Forening/interessenter
Aktive Fritidsfiskere
Fjordbo, Forældrerådet
- do
Fjordbo, VSD
Grundejerforeningen, Hostrup Strand, område 3
Grundejerforeningen Gyldendal
- do
Grundejerforeningen, Hostrup Strand Hovedgård, område 2
Grundejerforeningen, Hostrup teglgård, område 1
Gyldendal Bådlaug
Gyldendal Bådlaug, Ungdomsafdelingen
Gyldendal Havn
- do
Gyldendal Havnecafé Aps
Gyldendal Beboer- og Støtteforening
Gyldendal Vinterbadeklub
Husholdningsforeningen
Lihme Jagtforening
Naturklubben
Kontaktråd for ældreområdet
Landsbyen Lihmes Støtteforening
Lem Ældrecenter
Lihme Bladet
Lihme Borgerforening
Lihme Daglig Brugs
Lihme Brugs bestyrelse
Lihme Landsby hjemmeside

Kontaktperson
Leif Søndergaard
Jane Lofstad
Jane Sandberg
Hanne Lind Nielsen
Bodil Felthausen
Ole Mynster Herold
Michael Skov
Margit Krogh
Ingrid M. Schmidt
Henrik Jørgensen
Troels Nørgaard
Søren Vang
Gunner Madsen
Bent Jensen
Hans Thomsen
Inge Axelsen
Hanne Trærup
Preben Nielsen
Karsten Wagner
Hanne Nielsen
Birgit Jørgensen
Irene Kjeldgaard
Ann Balleby
Claus V. Mikkelsen
Preben Haunstrup Nielsen
Hanne Trærup
Inger Jensen

Email
stormyleif@gmail.com
janelofstad@hotmail.com
lyngtoften19@gmail.com
Hani@skivekommune.dk
Bodil_felthaus11@hotmail.com
mynsterole@hotmail.com
michael@skovtex.dk
margitkrogh@outlook.dk
isc@dr.dk
formand@gyldendalbaadlaug.eu
troels.orr@gmail.com
lihme46@gmail.com
ejstrup@post8.tele.dk
boj1942@hotmail.com
hans.gyldendal3@gmail.com
ingeaxelsen@hotmail.com
berteltraerup@mail.tele.dk
lihme46@gmail.com
karsten_wagner@hotmail.com
hannenielsenlem@gmail.dk
bpjorgensen@fibermail.dk
irene-dk@hotmail.com
annballeby@outlook.com
clausvmikkelsen@hotmail.com
05285@coop.dk
berteltraerup@mail.tele.dk
ij@fibermail.dk

Lihme Mailservice
Lihme Medborgerhus, booking
Lihme rep. i Skive Byråd
Lihme Pensionistforening
- do
Limfjordscamping
Lokalråd Lihme Kirke
Menighedsrådet
- do
Petanqueklub
Provins

Birgith Jørgensen
Karin Andersen
Dorthe Dalsgaard
Inga Madsen
Elsemarie Lofstad
Gurli og Asger Rasmussen
Mette Nymann
Bertel Trærup
Jenetta Albers
Per Kaj Jensen
Henrik Willadsen

Restaurant Gyldendal
Rødding Atletikklub
Skolebestyrelsen VSD
Tennisklub
Vendal Grundejerforening
Venstre lokalafdeling
Ålbækparkens Grundejerforening
Ålbæk Strandparks Venner
- do
Stolegymnastik
Spøttrup Aftensskole
Spøttrup Cirklen
Spøttrup Havkajakklub
Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv
Spøttrup Motion og Sport (SMS)
Ålbæk Anker- og Landingsplads

Laila
Finn D. Andersen
Nana Ejsing Dalsgaard
Karl Erik Witte
Jan Metner
Ove Møller Bek
Niels Brøndum
Hans Hovgaard
Ejvind Sørensen
Karen Marie Jensen
Else Magrethe Sørensen
Kaj Fjendbo
Kis Stampe
Ib Svenningsen
Jesper Dahl
Emil Vang

bpjorgensen@fibermail.dk
ovemollerbek@gmail.com
dd@avlscenterdalsgaard.dk
ingamadsen@hotmail.com
em.lofstad@gmail.com
camping@limfjords.dk
mettenym@dlgmail.dk
berteltraerup@mail.tele.dk
jenetta@hotmail.dk
Pekj@Jensen.mail.dk
henwil2014l@gmail.com
henrik@pro-vins.dk
laila@restaurantgyldendal.dk
fdan@skivekommune.dk
laila@restaurantgyldendal.dk
witte1@dlgtele.dk
janmetner@gmail.com
ovemollerbek@gmail.com
niels@brondums.net
hanshovgaard@gmail.com
ejvind@floeng.dk
karenmariejensen@mail.tele.dk
ems@spottrupaftenskole.dk
kaj@fjendbo.dk
kisadel@yahoo.dk
bsvenningsen@fiberpost.dk
jesper@dahlhuset.dk
Emil.vang@live.dk

