Udviklingsplan for
FJORDBYERNES NETVÆRK

Indhold
Indledning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Baggrund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
SWOT analyse af Fjordbyernes Netværk  .  .  .  .  .  .  . 6
Udfordringer for fjordbyerne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Vision .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Kort beskrivelse af området .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Udviklingstiltag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Kolofon
Udviklingsplanen for Fjordbyernes Net
værk er udarbejdet af Jeanette
Lund Kommunikation i samarbejde med repræsentanter for de landsbyer,
der har været med i processen hen i mod at stifte Fjordbyernes Netværk.
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Indledning
Landsbyklynger, som en mulighed for at skabe
udvikling på landet, er de senere år blevet svaret på en række af udfordringerne i landdistrikterne.
Tanken er, at udfordringerne ikke altid kan klares af den enkelte landsby alene – men måske
kan løses i et samarbejde mellem flere landsbyer.
Fjordbyernes Netværk er et sådan landsbyklyngenetværk, som er opstået, fordi der i området
er brug for nye løsningsmodeller. Gennem et
nyt netværk og samarbejde ønsker man at udvikle området.
Velkommen til Fjordbyernes Netværk!

Heltborg Mølle
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Baggrund
Ideen om et samarbejde på tværs i Thisteds
fjordland kom fra Heltborg. Her havde man
længe ønsket at sætte en ny udvikling i gang
i landsbyen, men det var gået trægt, og der
kom en erkendelse af, at det måske kunne
være mere visionært at sætte noget i gang
sammen med andre i lokalområdet.
Samtidig var visionen at skabe et samarbejde,
der kunne give opmærksomhed på alle kvaliteterne i fjordlandet – idet der i mange år har
været stort fokus på kystbyerne ved Vesterhavet i Thisted Kommune – men ikke på fjordbyerne.
Endelig ville man i Heltborg gerne samarbejde
om at udbygge cykelruten i området.
Derfor inviterede Heltborg Borgerforening d.
16.11.2015, repræsentanter fra de omkringliggende landsbyer til en drøftelse af etablering
af ”Fjordbyernes Netværk”.
Der var stor opbakning til mødet og der kom
repræsentanter fra Vildsund, Skyum, Villerslev,
Visby, Heltborg, Doverodde, Boddum, Ydby.
På mødet fortalte landsbyudviklingskonsulent
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Jeanette Lund om Landsbypiloterne og muligheden for at søge om at få udarbejdet en
landsbyudviklingsplan samt deltage i en række
kurser for landsbyildsjæle.
Repræsentant fra LAG Thy-Mors, Laurids
Mortensen fortalte om LAGs udviklingsplan,
der bl.a. indeholder ønske om samarbejdsprojekter mellem landsbyerne, og understreger at sådanne samarbejdsprojekter giver stor
opmærksomhed, og større mulighed for at
få fremtidige projekter godkendt hos diverse
fonde.
De respektive foreninger fortalte om afsluttede og igangværende projekter, og der var
mange rigtig gode ideer, og mange spændende projekter i støbeskeen omkring fjordsiden af Thy.
Der var blandt andet planer om en cykelrute
gennem de deltagende landsbyer, og der blev
talt om en mulighed for etablering af kajakrute
langs fjorden, hvor der er anlagt en del shelterpladser, der kan benyttes.

Der var allerede
enighed om, at
imellem vil være
har rigtig meget
kunstmæssigt.

på dette første møde bred
et samarbejde Fjordbyerne
en styrke for området, som
at byde på, både natur- og

Fjordbyernes Netværk etableres også som et
modtræk til det store fokus, som der har været på Vestkysten i Thisted Kommune, både i
forhold til kystbyerne og Cold Hawaii. Det er
godt for kommunen og turismen, men der
ligger i Fjordbyernes område også gemt flere
skatte i form af et fantastisk bakket og blidt
landskab, mulighed for at udvikle turisme og
at skabe nye initiativer.
De tilstedeværende repræsentanter og foreninger besluttede at indgå i et samarbejde,
og vi ansøgte derefter Landsbypiloterne og
blev udvalgt sammen med tre andre landsbyer
i Thy og Mors til at få udarbejdet denne landsbyudviklingsplan, som du sidder med i hænderne nu. Samtidig har vi henover vinteren
2015-16 deltaget i kursusrækken under Landsbypiloterne.

I processen frem mod denne plan er der sket følgende:
1. februar 2016 hvor alle styrker og svagheder, muligheder og trusler for
hvert enkelt landsbysamfund og Fjordbyernes Netværk blev kortlagt. Her
blev også taget hul på drøftelser omkring fælles aktiviteter, mødesteder, organisation og økonomi samt samarbejdsrelationer.
8. marts 2016 hvor der blev samlet op på, hvad baglandet i de forskellige
landsbyer sagde til det nye samarbejde og hvor der blev drøftet videre omkring fælles aktiviteter, kommunikation samt organisation og økonomi.
3. maj 2016 hvor der var besøg fra Chresten Søndergaard, De syv sogne
på Mors, der fortalte om udfordringer og glæder ved samarbejdet mellem fire borgerforeninger og syv sogne på Sydvestmors – som geografisk er ”nabo” til Fjordbyernes Netværk på den anden side af Limfjorden. På dette møde blev der diskuteret fordele og ulemper ved en mere
formel organisering af netværket. Her blev også orienteret om, at netværket havde sendt sin første ansøgning vedr. cykelstisamarbejdet til
Thisted Kommune.

24. maj 2016 samledes gruppen igen på baggrund af diskussionen
om den formelle organisation. Ydby havde meddelt, at man ikke ønskede at være en del af en formel organisering, men gerne deltog i det
konkrete arbejde. På mødet blev fordele og ulemper ved den formelle
organisation igen drøftet og beslutningen blev at lave den formelle organisering, da det er den måde man bedst ser, at udviklingen i området bliver varetaget.
Henover sommeren blev udviklingsplanen sendt i høring hos de deltagende borgerforeninger.
11. august 2016 mødtes gruppen igen og gennemgik høringssvarene,
som var meget få. Dog valgte Ydby at melde sig ud af samarbejdet.
Her blev mødet den 19. september, hvor planen præsenteres, også
planlagt
19. september 2016 præsenteres Udviklingsplanen for borgerne til et
fælles møde på Skyum Idrætsefterskole.
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SWOT analyse af Fjordbyernes Netværk
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STYRKER
• Fælles om et ønske om fællesskab mellem byerne
• Mange mindre turistseværdigheder
• Smuk natur
• Billige boliger

SVAGHEDER
• Ukendt område
• Dårlig skiltning til vandet
• For lidt erhverv
• Ældre befolkning
• Mangler bosætning

MULIGHEDER
• Vandrerute
• Fjorden – forbinde – tilgængelig
• Fælles skiltning
• Cykelrute
• Kajak
• Vandsport
• Naturen
• Pasningstilbud – værne om
• Styrke erhvervet
• Fælles presse og info til borgerne
• Facebook, mail, sms
• Flyer i postkassen
• Fat i børnefamilierne
• Modtagelse af tilflytterne
• Fibernet/Internet

TRUSLER
• Høj gennemsnitsalder i området og blandt aktive
• Affolkning

Udfordringer for fjordbyerne

Vision

Fjordlandet i Thisted Kommune er lidt et
glemt hjørne af Thisted Kommune set i
forhold til kystbyerne, som i mange år
har været i gang med udviklingsprojekter, fået meget opmærksomhed og har
fået tilført mange midler fra både kommunen og andre fonde.

Det er derfor Fjordbyernes Netværks
vision i 2020

Landsbyerne har ikke tradition for sam
arbejde, og har indtil nu arbejdet meget
hver for sig og på mange måder været
”konkurrenter”. Der har ikke været sam
arbejdsprojekter eller særlig interesse for
hinanden.
Landdistriktsudfordringerne gælder i
områd
et: der er faldende indbygger
tal, fraflytning og nogle få tomme boliger. Derer få offentlige institutioner og
få indkøbsmuligheder i området.
Området er også ret usynligt, da der ikke
er skiltning fra hovedvejen (rute 11) og
ud til seværdigheder, vandet mv. Området har ikke en samlet identitet, der kan
kommunikeres, hvorfor området er rimelig usynligt både turistmæssigt og
bosætningsmæssigt.

Landsbyerne peger også på, at det er
svært at engagere folk i lokale aktiviteter og i nogle landsbyer er det svært at
få aktiveret de yngre kræfter og børne
familier i udviklingen af byen.
Frem mod visionen…
På den baggrund er fjordbyernes ønske
fremover ikke at se hinanden som konkurrenter længere, men i stedet koble
det vi har og samarbejde om at løfte hinanden. Ønsket er som minimum at bevare det vi har af skoler, indkøb, offentlig
transport mv. Derudover vil vi gerne udvikle nye ting sammen, i første omgang
udvikling af den cykelrute, som går gennem vores område.

• at have etableret et stærkt samarbejde mellem fjordbyerne
• at have sat fjordlandet på turisternes
og thyboernes landkort
• at have sat en positiv udvikling i gang
i området i forhold til bosætning og
erhvervsudvikling
• at have synliggjort Fjordbyernes område, som et attraktivt sted at bo og
dyrke friluftsliv
• at have etableret samarbejde med
omkringliggende byer/landsbyer –
også på Mors-siden.

Samtidig ønsker vi, at det skal være langt
mere synligt, hvad der sker hos os, så vi
selv kan få overblik – og kommunikere
det længere ud, så området også bliver
attraktivt for turister og nye tilflyttere.

Restaurant Købmandsgaarden
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Kort beskrivelse af området
Geografi og beliggenhed
Fjordbyernes netværk dækker geografisk området fra Vildsund i nord til
Draget i syd og er afgrænset af rute 11 og Limfjorden. Området ligger i
Thisted Kommune. Alle landsbyer i området er velkomne i Fjordbyernes
Netværk.
I første omgang ønsker Vildsund, Skyum, Villerslev/Visby, Heltborg,
Doverodde/Boddum at være med. Ydby har meldt fra. Boddum/
Doverodde samt Villerslev/Visby er hver især gået sammen om en fælles repræsentant i foreningen.
Natur og landskab
Området er overordnet karakteriseret ved et blødt og bakket fjord
landskab med mange skrænter og bakker og betagende udsigter ud
over Limfjorden. Landskabet er formet af istiden, og der har været tidlig bosætning, der er bl.a. fundet bopladser fra stenalderen, langhuse
fra jernalderen og der er mange gravhøje. Der er et frodigt landbrugsland med enge og kornmarker og der er adgang til fjorden mange steder, hvor man kan bade. Historisk set har der været flere teglværker i området og købmandsgårde med skibsfart (skudefart).
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Offentlig service
Der er kommunal børnehave Boddum-Ydby og i Vildsund og der er flere
kommunale dagplejere i området.
Der findes ingen ældrecentre. Men der findes en kirke i hver landsby.
Der går tog gennem Ydby og der er mange busruter i området.
Skoler og børneinstitutioner
Der er to friskoler; Boddum-Ydby Friskole og Børnehus (vuggestue, børnehave og til 6. kl.) og Sydthy Friskole i Visby (bhv-8.kl.) og børnehave.
Derudover ligger Skyum Idrætsefterskole (10. kl) i området.
Hurup ligger 3-4 km fra Heltborg og har skole til 9. klasse samt vuggestue og børnehave. Koldby ligger 3 km vest for Skyum og har kommunal
vuggestue og børnehave.
Boliger
Området har en del udsigtshuse flere steder og generelt er prisniveauet
meget fornuftigt. Der er sommerhusområde ved Doverodde, Skyum
Østerstrand og Futtrup Strand.
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Erhvervsliv
Området er præget af småerhverv og mange landbrug af forskellig stør
relser og driftsgrene. Der er fibernet i Vildsund og Skyum-området og
Lodbjerg
Gettrup/Ydby forventes at få fibernet i nær fremtid.
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Turisme og seværdigheder
Ørum
Der er ikke tal på antallet af turister, men der findes en perlerække
Søaf
Flade Sø
steder, der trækker turister: Restaurant Købmandsgården i Doverodde,
Agger
Nordvest Safari, Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi samt Heltborg Mølle og Heltborg Museum.
Der er mange oldtidshøje i landskabet og Jættestuen Lundhøj. Natur
Krik
mæssigt er der mange oplevelser at hente i for eksempel Dover
Skov,
Vig
Skyum Østerstrand, Skyum Bjerge, Kløverstierne i Vildsund, langs kys
terne og ved lystbådehavnene i Vildsund og Doverodde. Der ligger også
flere gallerier og kunsthåndværkere i området.
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Kultur- og foreningsliv
Området har et rigt foreningsliv blandt andet indenfor friluftsliv og sejl
sport, og der findes forsamlingshuse i Skyum, Heltborg og Villerslev.

Snedsted

Øster Assels

Sillersle

F

ted
ibs
Sk

jo

Sønderb

r d

Hvidbjerg
Den røde streg indkredser
Fjordbyernes Netværks område
Jegind

KÅS
BREDNIN
9

bo

THYHOLM

m
Ta

NISSU

THISTED
BREDNIN

Hundborg

Stenbjerg
STENBJERG

Skjoldborg

KLITPLANTAGE

Snedsted
Sundby
Stagstrup Vilsund

HVIDBJERG

Vil
su

nd

KLITPLANTAGE

e
Ov

Koldby

Solbjerg

sø

Hørdum

Øster Jølby
Rovvig

Skyum
Hassing

Lodbjerg
Klitplantage

Vester Jølby
Villerslev
Dragstrup

Gudnæs Strand

Bedsted

Ørum
Flade Sø

B

Sundby

Frøs

Dragstrup Vig

Sø

Fjallerslev

Visby

nge

Agger
Mollerup

Agger Ta

Visby Bredning

Vils

Vestervig
Heltborg

Hurup

Karby

Vejersle

nd

Krik
Vig

Nees

Su

Redsted

bo
rø
n

Doverodde
l
na

Thyborøn

Emb

g

st

r

Vi

m

Boddum

lo

Ka

Ydby

up

Vester Assels

G

Th y

Øster Assels

Sille

F

ted
ibs
Sk

jo

Søn

r d

Hvidbjerg

Cykelruterne i området
Jegind

10

Forsamlingshuset i Skyum
bo

THYHOLM

m
Ta

NISSU

KÅS
BREDN

Udviklingstiltag
Fjordbyernes Netværk har i processen hen
mod udviklingsplanen diskuteret primært fem
mulige samarbejds- og udviklingsprojekter,
hvoraf cykelruten udgør det, som der er mest
interesse for. Derfor starter samarbejdet med
cykelruteprojektet.
Netværket har mulighed for fremadrettet selv
at definere nye udviklingsprojekter, som de
ønsker at tage op.
1. C
 ykelrute (vandrerute, bilrute
og kajakrute)
Fjordbyernes Netværk er blandt andet opstået
ud fra ønsket om et samarbejde omkring en
cykelrute i området. Dette arbejde er allerede
gået i gang, da ildsjælene ikke kunne vente på
at wkomme i gang. Ideen er at kvalificere den
cykelrute, som allerede findes i området fra
syd til nord. Der er nedsat en cykelrutegruppe,
som er i fuld gang med opgaven og dette vil
være det første, primære samarbejdsmål. Arbejdet kan løbende udvides til at handle om
en vandrerute, bilrute og kajakrute afhængig af
ambitionsniveauet.
Der er søgt om midler til projektet fra Thisted
Kommune og samarbejdspartnere er Thisted
Kommune og Thy Turistforening.

2. Fælles kalender og hjemmeside
Fjordbyerne har meget lidt kendskab til hin
anden og til hvad der sker hos hinanden. Derfor er det et stort ønske at få en fælles kalender
og en fælles, simpel hjemmeside.
Hjemmesiden kan have en forside med kalen
der og så links til de relevante borger
for
eninger og/eller landsbysider. Kalenderen skal
for nemheds skyld trækkes fra thy360.dk, hvor
alle nemt og gratis kan lægge arrangementer
ind.
3. Fælles arrangementer
Der har i processen været talt om at lave større
fælles arrangementer, men der er også en
skepsis overfor dette – for vil folk møde op
andre steder hen, end i deres egen landsby?
Muligheden er der og måske skal der afprøves
nye former for at mødes. Det kan også være
en ny mulighed for at skabe endnu mere interesse for hinanden og løfte blikket lidt – og
måske er det sjovere, hvis vi er mange.
Første fælles arrangement bliver, når den nye
cykelrute indvies og derefter kan man se, hvad
der bliver af mulighed for fælles arrangementer, som kan styrke samarbejdet.

4. Skoler og børneinstitutioner
En fælles interesse for Fjordbyerne er – af hensyn til bosætningen – at sikre de skoler og
børneinstitutioner, som findes i området, uanset om det er offentlige eller private skoler. Ingen af skolerne er så vidt det vides pt. truede,
men Fjordbyernes Netværk kan betragtes som
en slags beredskab, hvis der bliver røre om de
lokale institutioner.
5. Samarbejde om brug af forsamlingshuse
Der ligger flere forsamlingshuse i området bl.a
i Heltborg, Villerslev og Skyum. De har samme
udfordringer med brug af lokalerne og har
hver deres profil.
Der ønskes etableret samarbejde omkring
brugen af forsamlingshusene, så de ikke bliver ens, men forskellige og kan bruges til noget forskelligt. Ved at skabe opmærksomhed
om, hvilke forsamlingshuse der er, og ved at
de har hvert deres særpræg, er der mulighed
for, at forsamlingshusene bliver brugt mere og
at der kan udvikles nye aktiviteter omkring forsamlingshusene. Meget gerne aktiviteter, som
tiltrækker borgere i hele området og meget
gerne i samarbejde med overnatningssteder
og spisesteder i området.
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Organisering
Forskningen indenfor landsbyudvikling viser, at organiseringen af udviklingsorganisationen er afgørende for, at landsbyens udviklingsarbejde bliver succesfuldt. Dette gælder også for et samarbejde som Fjordbyernes Netværk.
Der har været en del diskussioner i netværket omkring hvor formel organiseringen skal være. Primært to argumenter har afgjort, at størstedelen af fjordbyerne ønsker et formaliseret samarbejde:

1. Det ene er, at man ønsker at søge fondsmidler til en række
udviklingsprojekter. Det er svært at få de enkelte lokalforeninger til at stå med projektøkonomien og derfor ønsker
man at hive disse projekter ud og køre dem i regi af Fjordbyernes Netværk. Fondene kræver stort set altid, at man er
organiseret som en forening og kan fremsende vedtægter.

2. Det andet er, at der er ønske om at udvikle området. Målet er altså ikke bare at lave nogle fælles arrangementer, men
at arbejde med selve udviklingen. Forskningen og erfaringer
viser, at skal man udvikle et område, så er der brug for en
stærk udviklingsorganisation.

Fjordbyernes Netværk ønsker derfor at etablere sig som en forening med vedtægter. En gruppe har udarbejdet et forslag til vedtægter og foreningen
stiftes formelt i efteråret 2016.
I foreningen skal hver borgerforening i området have 1-2 repræsentanter. Nogle borgerforeninger kan gå sammen om en repræsentant, hvis de er
enige om det.
Foreningen kan nedsætte en række arbejdsgrupper, der arbejder med de enkelte udviklingstiltag.
Foreningen vil gerne samarbejde med de landsbyer, som i første omgang måske ikke ønsker at deltage i den formelle organisering.
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Kommunikation
Kommunikation mellem borgerne, byerne og
borgerforeningerne har været diskuteret lige
fra starten, da det er vigtigt for samarbejdet og
det nye netværk, at kommunikationen fungerer.
Der er allerede etableret en fælles e-mailliste på dem, der er med i Fjordbyernes Netværk og der er lavet aftale om, at man her kan
sende arrangementer mv. ud og så vil de enkelte borgerforeninger/landsbyer sørge for at
formidle dette til de andre i landsbyen.
Derudover vil Fjordbyernes Netværk:
• 
etablere

en fælles hjemmeside

• 
etablere

en fælles facebookside og gruppe

• 
have

et logo og evt. slogan, der kan bruges
ved fælles aktiviteter og ansøgninger mv.

• 
arbejde

aktivt med at fortælle områdets
gode historier
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Vildsund Havn

Økonomi
Fjordbyernes Netværk har besluttet at opkræve et mindre kontingent hos de landsbyer,
der vil være med i netværket. I det stiftende år
er kontingentet 750 kr.
Fjordbyernes Netværk vil selv søge en række
midler til projekter samt støtte og hjælpe borgerforeninger eller andre initiativtagere, som
vil søge midler til at sætte udviklingsprojekter
i gang.

Find os her
Vildsund:
vildsund.dk
Heltborg:
find os på fb (Heltborg By/Sogn)
Villerslev:
villerslevthy.dk
find os på fb (Det sker i Villerslev)
Skyum:
Skyuminfo.dk
Nordvest Safari:
Nordvestsafari.dk
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SWOT analyse af Vildsund
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SWOT analyse af Skyum

STYRKER
• Havneby
• Værft
• OK-tank
• Butikker
• Vildsundmarked
• Hotel
• Børnehave
• Up to date boliger
• Byens størrelse
• Har en udviklingsplan
• Butiksliv
• Er ved at etablere samarbejde med
Sundby Mors

SVAGHEDER
• ”Gennemkørsels by” 10.000 biler/ dagen
• Ingen rigtig butik
• Pendlerby

STYRKER
• Idrætsefterskole
• Skyum Bjerge – får og olditdshøje
• Skyum Østerstrand – sommerhuse
• Gærup – vandretur
• Forsamlingshuset – julemarkeder
• Legeplads

SVAGHEDER
• For få ildsjæle – ikke nok til at tage ansvar over
• Fornyelse ungdom – børnefamilier

MULIGHEDER
• Centralt beliggende ”udkant”
• Udviklingsorienteret
• Bolig udvikling/ nye boformer
• Samarbejde Sundby
• Rundkørsel
• Søportscenter
• Ny lokalplan med nye byggemuligheder

TRUSLER
• Høj gennemsnitsalder

MULIGHEDER
• Vandreture – ruter
• Cykelture
• Evt. arrangementer med efterskole
• Lejrskole

TRUSLER

Bilag: SWOT analyser udarbejdet i gruppearbejde på indledende møde

SWOT analyse af Villerslev

SWOT analyse af Visby

STYRKER
• Sammenhold
• Mange børnefamilier
• Opbakning
• Forsamlingshuset
• Offentlig transport
• Boligpriser → Tiltrækker nye familier

SVAGHEDER
• Grå by, men i udvikling
• Anonym
• Mangel på dagpleje
• Boligpriser → Tiltrække forskellige sociale klasser

STYRKER
• Friskole + børnehave
• Thy Møllen og andre erhverv
• Gode adgangsforhold – til og fra (vejnet)

SVAGHEDER
• Tung trafik
• Hvad er der øst for hovedvejen
• Overnatning?
• Langt til indkøb
• Dårlig skiltning til vandet
• Ingen borgerforening

MULIGHEDER
• Børnefamilierne
- Hvad brænder de for?

TRUSLER

MULIGHEDER
• Bed and Breakfast
• Energi turisme (Pinholt)
• Bedre skiltning mod fjorden
• Gammel købmandsgård – cafeteria

TRUSLER

Bilag: SWOT analyser udarbejdet i gruppearbejde på indledende møde
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SWOT analyse af Heltborg
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SWOT analyse af Doverodde

STYRKER
• Flot natur
• Tæt på større by
• Godt sammenhold
• Museet
• Lundehøj
• Møllen
• Ølleriet
• Keramiker

SVAGHEDER
• Ingen skole
• Ingen indkøbsmuligheder
• Svært at engagere folk
• For få børn
• Store afstande
• For lidt erhverv

STYRKER
• Lystbådehavne
• Sommerhusområde
• Købmandsgården/ Nordvest Safari
• Fjorden
• Vikingelaug

SVAGHEDER
• Ældre befolkning
• Mange sommerhuse/ få fastboende
• Mangler bosættelse
• Manglende indkøbsmuligheder
• Internet / telefoni

MULIGHEDER
• Øge turisme
• Billige boliger
• Gode byggegrunde
• Sommerhusområde

TRUSLER
• Affolkning

MULIGHEDER
• Udbygge faciliteter for lystbåde
• Erhverv – lille butik
• Overnatningsmuligheder
• Motel

TRUSLER

Bilag: SWOT analyser udarbejdet i gruppearbejde på indledende møde

SWOT analyse af Boddum

SWOT analyse af Ydby

STYRKER
• Vand
• Adgang til fjorden
• Natur – flot udsigt
• Gårdbørnehave
• Aktiv beboerforening
• Ingen tomme huse
• Børnefamilier, der gør noget v. husene
→ Børneklub

SVAGHEDER
• Mangelfuld offentlig transport
• Ingen indkøbsmuligheder
• Store landbrug → huse forsvinder
• På sigt affolkning
• Ensidigt erhverv

STYRKER
• Stort engagement
• Fyrtårne: BMX og Hal
• Tiltrække nogen til aktiviteter – giver
større netværk
• Friskole + børnehaven, købmand
• Autismecenter

SVAGHEDER

MULIGHEDER
• Vandreture til Lindholm
• Vingård/ frugtplantage
• Kajakrute – overnatning
• Vandrerute langs fjorden + netværk

TRUSLER

MULIGHEDER
• Kan der samarbejdes med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi?
• I Ydby, Boddum og Doverodde?
• Bosætning

TRUSLER
• Hvis skole/ købmanden ikke bliver der
fremadrettet

Bilag: SWOT analyser udarbejdet i gruppearbejde på indledende møde
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Vedtægter for Fjordbyernes Netværk
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Fjordbyernes Netværk.
Det er fjordbyerne Boddum/Doverodde, Heltborg, Villerslev/Visby,
Skyum og Vilsund, der indgår i netværket. Hjemsted er Thisted Kommune.

mødet. Er dette ikke muligt skal min. 2/3 af de fremmødte stemme for.
Medlemmer har ikke ret til andel af foreningens formue ved udtræden.
Foreningen har ved stiftelsen ingen formue. Foreningen kan ansøge om
og modtage tilskud fra fonde, offentlige myndigheder, organisationer,
virksomheder eller andre.

§ 2 Foreningens formål
Det er foreningens primære formål at etablere et velfungerende og aktivt
netværk for de lokal-/beboerforeninger, der er i området.

§ 4 Hæftelse
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Netværksforeningen skal medvirke til at:
• 
øge

samarbejdet mellem områdets lokal-/beboerforeninger samt øvrige aktører i området, der bakker op omkring foreningens formål

• 
øge

muligheden for at gennemføre større projekter/arrangementer
både for den enkelte forening og i fællesskab

• 
skabe

sammenhæng og gennemslagskraft ved projektansøgninger
og markedsføring for området

• 
fremme

udvikling af tiltag, der kan øge bosætning, erhvervsliv og andre aktiviteter i området.

§ 3 Kapitalforhold
Umiddelbart efter foreningens stiftelse indbetaler de deltagende lokal-/
beboerforeninger et medlemskontingent på 750 kr./forening til net
værkets konto. Efterfølgende fastsættes medlemskontingent ved årsmødet, efter indstilling fra styregruppen, og for et år ad gangen. Det
tilstræbes, at der opnås fuld enighed om kontingentets størrelse ved års-
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§ 5 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12. Det første regnskabsår løber fra
stiftelsen til den 31/12 2016. Ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes årsregnskab for det forløbne år. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og de enhver tid gældende regler
for området.
§ 6 Revision
Revision af foreningens regnskaber foretages af en kritisk revisor, der er
udpeget af styregruppen for et år ad gangen. Hvis 10 % af styregruppens
medlemmer ønsker bilag og/eller regnskabet gennemgået af en uvildig registeret-/statsautoriseret revisor, skal styregruppens formand sikre
at dette sker hurtigst mulig. Det senest afsluttede regnskab fremlægges
ved årsmødet.

§ 7 Årsmøde
Årsmødet afholdes hvert år inden 1. april. Årsmødet er et offentligt borgermøde, der afholdes i lokalområdet, for beboere i det område Fjordbyernes Netværk dækker. Indkaldelse til årsmødet sker ved annoncering
i den lokale presse senest 3 uger før mødet.
Dagsorden for årsmødet skal som minimum omfatte:
1. Valg af mødeleder
2. Styregruppens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskabet for det seneste forløbne regnskabsår
4. Fastlæggelse af kontingent efter indstilling fra styregruppen
5. 
Drøftelse af de fremmødtes ønsker til nuværende og fremtidige aktiviteter
6. Styregruppens arbejdsplan for det kommende år
7. Evt.
Ethvert medlem kan kræve et anliggende optaget til behandling ved årsmødet såfremt skriftligt og motiveret forslag herom er fremkommet til
formanden senest 14 dage før årsmødet afholdes

§ 9 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en styregruppe, hvor der indgår ind til 2 medlemmer
fra hver af de p.t. 5 deltagende borger-/lokalforeninger, med min. 1 medlem fra hver. Deltagelse i styregruppen sker efter udpegning. De personer, som den enkelte forening udpeger, skal være medlem af borger-/
lokalforeningen. Udpegningen af styregruppemedlemmer, der repræsenterer borger-/lokalforeningerne sker inden for rammerne af de pågældende foreningers vedtægter og for en periode, der fastsættes af foreningerne. Genudpegning kan finde sted.
Et styregruppemedlem er forpligtiget til at sikre, at den borger-/lokalforening, der har udpeget dem til at indgå i styregruppen, for Fjordbyernes
Netværk, løbende – og som minimum efter styregruppens møder orienteres om, arbejdet i Fjordbyernes Netværk
Der kan også udpeges personer med særlig ekspertise, for i en periode,
at indgå i styregruppen, eller i en arbejdsgruppe, der er nedsat af styregruppen. Dette kan se i forbindelse med en nærmere defineret opgave,
der skal løses. Disse medlemmer udpeges af styregruppen. Lokal-/beboerforeninger kan indstille.
Styregruppen er ulønnet, og styregruppemedlemmer kan ikke ansættes
i foreningens evt. udviklingsprojekter.

§ 8 Udmelding/udtrædelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand med
3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlemskab ophører
automatisk ved kontingentrestancer udover 6 måneder.

Bilag
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§ 10 Styregruppens konstituering
Snarest efter årsmødet konstituerer styregruppen sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer. Det gives de deltagende foreninger
mulighed for at indstille personer til ovenstående poster. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer sker skriftligt.
Styregruppen fungerer indtil første styregruppemøde efter næstfølgende ordinære årsmøde.
Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I formandens fravær er
det næstformanden.

Styregruppen bør forud for større beslutninger indkalde til medlemsmøde
til orientering om beslutningen og konsekvenserne for foreningen. Et
styregruppemedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om
aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller om søgsmål
mod den pågældende, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en
væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

§ 11 Arbejdet i styregruppen
Der afholdes styregruppemøde mindst en gang i kvartalet. Møderne
fastlægges ved første møde efter årsmødet. Formanden indkalder til
mødet med mindst en uges varsel ved mail til gruppens medlemmer.
Indkaldelsen vedlægges dagsorden.

§ 12 Beslutning om opløsning, vedtægtsændring eller eksklusion
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens
opløsning eller om eksklusion kan kun vedtages, såfremt mere end 2/3
af styregruppens medlemmer stemmer for forslaget.

Dagsordenen skal hver gang indeholde punktet: Opfølgning på foreningens økonomi – herunder en opfølgning på de enkelte projekters økonomi.

Den formue, der måtte være i behold, ved en evt. opløsning af foreningen skal fordeles til almennyttige formål i det område som Fjordbyernes
netværk har omfattet.

Styregruppen kan etablere en forretningsorden for arbejdet i gruppen.
Når min. 4 styregruppemedlemmer anmoder om, at der skal afholdes
et ekstra møde i gruppen, skal formanden sikre at det sker. Formanden
påser, at der føres et referat hvori styregruppermøder og årsmødet refereres.
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Styregruppens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Hvis det kommer til afstemning har hver forening 1 stemme. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bilag
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