Lihme Borgerforening
v/ Claus V. Mikkelsen
Sønderhede 7, Lihme
7860 Spøttrup
97560410/21404541
e-mail: clausvmikkelsen@hotmail.com
Lihme den 16. december 2017

Referat fra Visionsdebat II i Lihme lørdag den 25. november 2017, kl. 09.00

Lørdag den 25. november 2017 blev der afholdt borgermøde for Lihmeområder om visioner for
udvikling af området på en 10 – 20 års horisont. Mødet var opfølgning på et tilsvarende møde i
april 2017.
Formålet med visionsdebatten er at diskutere visionen for hele Lihmeområdet. Lihmeområder afgrænses geografisk til at være sammenfaldende med Lihme Sogn.
Lihme Borgerforening var initiativtaget til mødet og der deltog 15 borgere.
Henrik Willadsen fra Pro-vins Aps hjalp igen med debatten. Indledningsvis blev der samlet op på
drøftelserne på sidste debat (april 2017). Referat herfor er fordelt via Lihme Mailservice og findes på www.Lihmelandsby.dk.
Vi er enige om, at en vision for Lihmeområdet skal omfatte fire overordnede elementer:
 Bosætning
 Vedligeholdelse og bevarelse
 Fællesskab
 Landskab og natur
Med udgangspunkt i disse fire overordnede blev der gennemført gruppedrøftelser med efterfølgende fremlæggelse og diskussion i plenum. Vi fik nogenlunde defineret, hvad vi forstår omkring
indholdet for respektive fire elementer for visionen og erkendt at der er en indbyrdes afhængighed og sammenhæng mellem de fire enkelte elementer.
Bosætning
Der er godt 710 fastboende og 750 sommerhuse i sognet. Der har været en marginal fremgang.
Vi ønsker at hele området fremstår som at attraktivt sted at bo og leve. Vi vil gerne, at der er rydeligt, pænt (æstetisk), at der er en velfungerende infrastruktur, private service (håndværkere,
dagligvarebutik), offentlige service omfattende bl.a. pasningstilbud for børn, skoletilbud i nærområdet, ældreomsorg, post, bus, pengeinstitut, cykelstier, mobildækning, læge, internet mv.
Der er et muligt potentiale ved at dele af sommerhusene får status for fastboende.
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Vi skal være opmærksomme på at ”brande” vores område. Herunder at være inkluderende overfor tilflyttere samt nærmere samarbejde/inkludering mellem fastboende og sommerhusbeboere
Lihme Brugs er vigtig for hele området. Vi skal allerede mens den kører godt, støtte Brugsen.
Sporene fra andre landsbysamfund, der må kæmpe for bevarelse/genetablering af dagligvarebutik
viser, at det er lettere at bevare end at genetablere. Og uden dagligvarebutik vil hele området miste. Her er der sammenhæng med ”Fællesskab”.
Der kan/skal ses på muligheden for at etablere seniorboliger, evt. som en form for andelsboliger.
Herved vil vi kunne tilbyde ældre at blive i nærområdet, ligesom der kommer rotation med mulighed for at tiltrække yngre familier. Her er der sammenhæng med ”Fællesskab”.
Vi er allerede et attraktivt bosted, som kan tilbyde noget andet end byparceller og lejligheder. Her
tænkes på fællesskabet, natur, fjord og landskab. Der er sammengæng med ”Fællesskab” samt
”Landskab og natur”.
Perspektivering: Nye bosætningsformer med seniorboliger. Motorvejen til Holstebro betyder at vi
fra Lihme har ca. 28 km til motorvej. Vi skal være et attraktivt bosted for pendlere. Vi skal se os
som et hele; sommerhusbeboere og fastboende. Vi har i dag en velfungerende privat og offentlig
service; den skal bevares/udbygges.
Vedligeholdelse og bevarelse:
Vi er nået langt med at gøre Lihmeområdet attraktiv ved de sidste års udviklingsprojektet. Disse
medfører vedligeholdelse, bl.a. stier. Her skal vi igangsætte initiativer, som vedligeholder det vi
har.
Vi har de servicefunktioner, både offentlige som private, der understøtter hele området. Det er
vigtigt at vi fastholder og bevarer samtlige servicefunktioner. Her har vi set en gradvis reduktion
og centralisering over årene. F. eks. nedlæggelse af undervisningstilbud i Lihme (nedlæggelse af
Lihme skole), lukning af sparekassens filial i Lihme, nedlæggelse af Aalbæk ældrecenter, annulering af postomdeling om lørdagen. Nu diskuteres reducering af busser og offentlig transport
Det vi er vidne til, er over tid er en marginalisering og langsom udsultning af sognet.
Det er vigtigt for et samfund som Lihmeområder, at servicetilbuddene fastholdes og udbygges.
Herunder at området følger med den øvrige infrastruktur- og teknologiske udvikling indenfor
bl.a. telefoni, internet og transport.
Vedligeholdelse og bevarelse er forudsætningen for ”Bosætning”.
Perspektivering: Vi skal sikre at de fysiske rammer der er skabt gennem de senere år (stier i Lihme og ud i landskabet, Lihme Medborgerhus, motionsrummet, bænke mv. vedligeholdes. Her
skal vi have en plan for, og aftaler om vedligeholdelse.
Vi skal i dialog med Skive Kommunes forvaltning og politikere omkring ”Bevarelse”, at der skabes en forståelse for de større sammenhæng mellem bevarelse af offentlige servicetilbud og bosætning.
Fællesskab
Vi skal med ”Fællesskabet” knytte hele området sammen: Aalbæk, Lihme, Gyldendal, Vendal,
Hostrup – både de fastboende og sommerhusbeboerne.
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Vi har et omfattende foreningsliv, som kan være katalysator for fællesskabet.
Der skal arbejdes bevidst på åbenhed, inklusion af tilflyttere, udvikling af fællesskaber.
Der er mulighed for etablering af nye fællesskaber omkring deleøkonomi (fælles maskiner),
samtransport, bofællesskaber mv.
Der er sammenhængskraft med et positivt fællesskab i området og bosætning, ligesom fællesskabet er forudsætning for ”Vedligeholdelse og bevarelse”.
Perspektivering: Fællesskabet og nærheden beboerne imellem er en styrke for vores område som
vi skal værdsætte og udvikle. Hen er nye tiltag katalysator for udvikling af fællesskabet. Andelstanken kan fortsat anvendes for økonomitunge tiltag, f. eks. etablering af seniorboliger.
Landskab og natur
Vi har en hel unik natur, både fjorden, de kystnære områder og landskabet. Kaas – der er helt
særligt, ligesom vi som nabo har naturpark Flyndersø – Sønderlem Vig – som er under etablering,
Geddal Enge og området om Spøttrup Sø.
Vi har stier, som delvis skaber sammenhæng mellem naturområderne. Der er f.t. begrænset adgang til Kaashalvøen.
Landskabet, naturen, Gyldendal Havn, Spøttrup Borg, fjorden og Limfjordscamping er områder,
som kan være med til at ”brande” området, som et attraktivt sted at besøge, bo og leve. Potentialet kan udbygges med mindre tiltag så som: badebroer, shelters, stier, fri adgang, skraldespande,
offentlige toiletter, stikort, sammenhæng med øvrige sognes stisystemer, små fiskehytter ved
Gyldendal Havn og Aalbæk.
Som mere omfattende tiltag kan initieres naturbevarelse og naturgenopretning, bl.a. ved udnyttelse af de kystnære områder og de lavtliggende vådområder. Der er mulighed for at skabe sammenhængende områder med f. eks. græsningslaug.
Fjorden har tidligere været et af Nordeuropas bedste fiskeområder. Her kan en regional og statslig
indsats være nødvendig for at komme tilbage til tidligere tiders rige fiskerimuligheder.
Perspektivering: Der er mulighed for at skabe sammenhængende naturområder, så området omkring Sønderlem Vig/Geddal Enge kommer til at hænge sammen med Kaas, Nr. Lem Plantage,
Spøttrup sø områder og videre ud over Mollerup og Hjerk Nor. Et sådan naturområde kan både
bevare/udvikle naturen (flora/fauna) samt være rekreative områder med stier, sheltere, fugleudkikstårne , både for lokale og turister. Her kan/skal der samarbejdes med bl.a. nabosogne, turistråd og kommunen med flere. På kort tid kan vi indenfor sognet etablere mindre tiltag, så som stier, badebro mv.
Limfjorden har et uudnyttet potentiale omkring fiskeri. Tidligere kunne fjorden forsørge erhvervog bierhvervsfiskere ligesom fritidsfiskere havde stor fornøjelse af fjorden. Her skal en fælles offentlig indsats til, for at reetablere fjordens fiskebestand.
Hvordan kommer vi videre?
Der er behov for at arbejde videre med selve formuleringen af en vision for Lihmeområdet. Her
skal vi tale mere om de fire elementer og formuleres en vision med underliggende strategier for
de enkelte områder. Disse strategier kan/skal igen nedbrydes i projekter og handleplaner.
For at komme videre er følgende aftalt:
 Der gennemføres en Visionsdebat III i løbet af foråret 2018. Lihme Borgerforening indkalder.
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Der indkaldes til et møde for alle foreninger og interessenter, tilsvarende mødet vi havde omkring landsbyklyngesamarbejder. Mødet planlægges til den 1. marts 2018, hvor vi vil drøfte
styring af projekter, organisering og mandat for aftaler, koordinering mv.
Ved Visionsdebat I (april 2017) blev der identificeret forskellige projekter og forhold som
umiddelbart kan bringes på plads. Denne liste blev kort gennemgået og der laves en projektgruppe for sti mellem Lihme og Aalbæk. Andre mindre projekter søges løst af Lihme Borgerforening med flere. Projekterne omfatter:
1. Cykelsti fra Lihme til Ålbæk Strand langs landevejen.
Der etableres snarest en projektgruppe. Aktion Lihme Borgerforening
2. Cykelsti til fra Lihme til Gyldendal langs landevejen, men evt. med mulige omlægninger
på delstrækninger på markveje.
Der etableres en projektgruppe i løbet af 2018.
3. Et ”Madpakkehus” og bænke samt ”Mødested” ved søen øst for Lihme Kirke.
Afventer, drøftes med forældregruppen til Fjordbo mhp. etablering af projektgruppe.
4. Skovlegeplads ved lund/sø øst for Lihme Kirke.
Afventer, drøftes med forældregruppen til Fjordbo mhp. etablering af projektgruppe.
5. Særudgave af Lihme Bladet, som henvender sig til potentielle tilflyttere til Lihmeområdet.
Særudgaven skal bl.a. fordeles til ejendomsmæglere.
Aktion Lihme Bladet. Ingen tid/termin.
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.
Afventer.
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.
Igangsættes i løbet af 2018. Koordineres af Lihme Borgerforening og forældre Fjordbo
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.
Aktion Lihme Borgerforening, der retter henvendelse til Skive Kommune.
9. Opdatering af Infotavlerne.
Aktion Lihme Landsbys Støtteforening, ingen termin
10. Brande Lihmeområdet med bl.a. landsby med fællesskab, natur med bl.a. Kås, strandene,
fjorden, morænelandskaber samt Gyldendal Havn og svømmeland i Ålbæk.
Løbende
11. Initiativer som udvikler og forskønner Lihmeområdets landskab/natur.
Afventer og konkretiseres.
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.
Der etableres en projektgruppe i løbet af 2018.
13. Yderligere løft af krydset i Lihme ved etablering af en Café tæt på Lihme Brugs.
Afventer og konkretiseres, herunder om der er private investorer/iværksættere, som ønsker at løfte denne
14. Styrkelse af den lokale dagligvarebutik, håndværkere og serviceerhverv.
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Løbende.
Mødet sluttede kl. 12.45.
Referent
Claus V. Mikkelsen
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