Forårsmøde i Lokalrådet
Tirsdag den 17. april kl. 19-21
Ramme Hallen, Rammegårdvej 8, 7620 Lemvig
Alle borger/sogneforeninger i Lemvig Kommune er inviteret

REFERAT
1. Velkomst og program v/ formand for Lokalrådet Ove Damgaard
a. Præsentationsrunde
24 repræsentanter fra 15 borger/sogneforeninger var mødt op: Nørre Nissum, Møborg,
Fjaltring-Trans, Gudum, Bonnet, Bækmarksbro, Ferring, Bøvling, Thyborøn, Lomborg,
Fabjerg, Ramme, Klinkby/Tørringhuse/Houe, Vandborg og Nees-Skalstrup
2. Orienteringspunkter
a. Status på projekt ”De Digitale Landsbyer” (bredbånd) v/ Ove Damgaard
Ove fortalte at Lemvig Kommune har fået afslag på deres ansøgning om medfinansiering til
at ansætte en bredbåndskonsulent – der arbejdes pt. på en anden ansøgning til samme
formål og der forventes svar før sommerferien.
Ove Damgaard fra Nørre Nissum og Claus Buelund fra Gudum har en aftale om at mødes
med Jysk Energi for at snakke med dem om hvordan vi kan komme videre.
b. Status på områdefornyelser i Lemvig Kommune v/ Mariane Vistisen
Mariane gav en status på områdefornyelserne:
1) Områdefornyelsen i Bøvlingbjerg
Grundlaget for Fase 3 er ændret med salg af aulaen til privat, derfor skal fase 3 gentænkes
og derfor søger man ministeriet om 1 års udsættelse. Alternativt skal fase 3 afsluttes inden
udgangen af 2018.
2) Områdefornyelse i Ramme-Lomborg
Programmet er pt. til endelig godkendelse hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen – svar
forventes senest den 4. maj. Når svaret er modtaget indkaldes der til borgermøde, hvor
programmet præsenteres og arbejdsgrupper oprettes. Man er så småt gået i gang med den
boligsociale del, der indebærer besøg til ca. 50 ejendomme, der skal undersøges nærmere i
forhold til renovering/nedrivning.
3) Områdefornyelsesmidler til Ferring/Trans/Fjaltring og Klinkby/Houe/Tørringhuse
Meldingen fra ministeriet er at de ikke har haft tid til at kigge på det endnu – det vides pt.
ikke hvornår de igangsætter opgaven.
c. Vejene i Lemvig Kommune v/Hanne Underbjerg

Hanne fortæller om de fremtidige planer for vejene, hvor der mange steder er synlige
udfordringer med vedligeholdelsen. Lemvig Kommunes kontrakt med Colas udløber med
udgangen af 2018. Forventningen er at der inden udgangen af 2018 er kørt tilsyn på alle
vejene i kommunen og udført forbedringer på mange.
d. Dialog om Cykelstiplanen v/ Hanne Underbjerg
Se vedhæftede cykelstiplan fra 2011. Lemvig Kommunes Teknik & Miljø udvalg ønsker
Lokalrådets tilbagemelding på om der er specifikke ønsker i forbindelse med cykelstier.
Der er stadig midler tilbage i puljen fra cykelstiplanen fra 2011. Hanne gennemgik de stier,
der er blevet etableret og de stier, der ifølge planen fra 2011 stadig er i spil til at blive lavet.
Se bilagene sendt ud sammen med invitationen. Hvis nogen af sogne/borgerforeningerne
har specifikke ønsker til cykelstier i deres områder skal det sendes senest den 16. maj til
hanne.underbjerg@lemvig.dk.
3. Min Landsby App v/ Heino Smed
Se vedhæftede udkast til tilbud/forespørgsel til Lemvig Kommune. 11 landsbyer i Lemvig Kommune
er lige nu på Min Landsby App. Det begynder at koste 100 kroner om måneden at være på Min
Landsby App, og i den forbindelse vil vi høre jer om vi skal sende en samlet ansøgning til Lemvig
Kommune om at (med)finansiere – og i så fald hvad aftalen skal indeholde.
Heino fortalte om Min Landsby App. Gudum, Bonnet, Bovbjerg, Bækmarksbro, Bøvlingbjerg,
Ferring-Vandborg, Fjaltring, Møborg, Nees-Skalstrup, Ramme-Lomborg, Harboøre og Thyborøn er
pt. på Min Landsby App.
I forbindelse med at det kommer til at koste 100 kr. om måneden pr. by at være med, var der bred
enighed om at det var en god idé at gå sammen og sende en samlet ansøgning til Lemvig Kommune
om fremtidig finansiering – også set i lyset af muligheden for at lave et kommune-login. Claus
Buelund fra Gudum meldte sig til at være primus motor på ansøgningen fra Lokalrådet til Lemvig
Kommune.
Læs mere her: www.minlandsby.dk.
4. Geopark Vestjylland v/ Thomas Holst Christensen
Dialog om muligheden for at de enkelte landsbyer kan støtte op om Geoparken og være med til at
hjælpe en unesco-godkendelse godt på vej.
Thomas fortalte om Geopark Vestjylland. Geoparken har fået en betinget godkendelse og 2 år til at
opfylde de sidste krav. Der er mange muligheder for at de enkelte lokalsamfund kan involveres og
bidrage til Geoparken. Thomas opfordrede alle til at tænke videre lokalt og kontakte ham på
thomas.holst.christensen@lemvig.dk, hvis der er idéer eller spørgsmål.
Læs mere her: www.geoparkvestjylland.dk.
5. Lemvig Kommunes nye borgerforeningspulje v/ Steffen Damsgaard
Lemvig Kommunes Teknik & Miljø udvalg har oprettet en ny pulje målrettet
borger/sogneforeningerne på 200.000 kroner årligt. Steffen fortæller om udvalgets tanker i forhold
til fordelingsnøgle og kriterier.

Steffen fortalte om den nye pulje og gjorde det klart at den ikke har noget med Maskinpuljen at
gøre. Teknik- & Miljøudvalgets forslag er at den nye pulje kan søges af de lokale
borger/sogneforeninger, der gerne vil arbejde for en mere sammenhængende lokal organisering og
med en samlet udviklingsplan for lokalområdet. Tanken er at man inden udgangen af 2018 skal 1)
have holdt et fællesmøde for lokalområdets foreningsbestyrelser, 2) have holdt et
foreningsstormøde og 3) kunne fungere som det lokale talerør til Lemvig Kommune. Herudover skal
der udarbejdes en lokal udviklingsplan, hvor man beskriver foreningssammensætningen i byen,
hvordan man har mødtes på tværs af foreninger i byen og hvilke fælles udviklingsprioriteringer,
man er blevet enige om. Steffen viste et eksempel på en LUP, der var holdt på 1 A4 side. Der vil
komme en skabelon. Steffen præciserede at formålet med puljen er at støtte de enkelte byer til at
samle foreningslivet og gå sammen om byens udvikling OG at forbedre Lemvig Kommunes
muligheder for via de lokale udviklingsplaner at kunne følge med i og bakke op omkring de enkelte
lokalsamfund. Hver by, der lever op til kriterierne får del i puljen, og kan selv bestemme hvad
pengene skal bruges til. Altså er det ikke meningen at man skal søge et specifikt beløb til et specifikt
formål.
Steffen fik feedback på forslaget. Enkelte gav udtryk for at de synes der skulle en stor indsats til for
relativt få penge. Andre fortalte at meget af det gør man allerede ude lokalt og at det giver rigtig
meget at mødes på tværs og koordinere.
Steffen tager kommentarerne med tilbage til Teknik- og Miljøudvalget, og puljen bliver udmeldt før
sommerferien.
6. Evt.
1)
Ove Damgaard gjorde opmærksom på at der den 3. maj kl. 19 er stiftende generalforsamling for
Frivilligcenter Lemvig på Lemvig Gymnasium – alle skulle gerne have modtaget invitationen direkte
på mail. Siden september 2016 er der blevet arbejdet på at etablere et lokalt frivilligcenter for
foreninger og frivillige i hele kommunen. Det har indtil nu været et kommunalt opstartsprojekt,
men nu er tiden kommet til at frivilligcentret skal stå på egne ben. ALLE er velkommen til at deltage
den 3. maj – husk tilmelding til jane.brokholm.mortensen@lemvig.dk senest den 30. april. Der er
også brug for kandidater til den nye bestyrelse i Frivilligcenter Lemvig. Ove Damgaard har
repræsenteret de lokale borger/sogneforeninger i styregruppen indtil nu, men stiller ikke op til
frivilligcentrets bestyrelse. Kontakt Jane hvis I er interesserede eller har spørgsmål.
2)
Jørgen Broe fra Ramme, der har været dagens vært, fortalte kort om de mange gode udviklinger i
Ramme i løbet af de sidste år. Der blev kvitteret med klapsalver og TAK for husly og skøn
forplejning i løbet af aftenen.

