
Landsbyklyngen Sydvest Salling 

Beretning 2018 – 2019 

Foreningen Sydvest Salling landsbyklynge blev stiftet 11. juni 2018. Beretningen vil dog ved den første 
ordinære generalforsamling omfatte stof fra tidligere end 11. juni 2018. 

Inden stiftelsen havde styregruppen haft 16 møder. DGI, LOA, RealDania og Skive Kommune bevilgede 
375.000 kr. til udviklingsarbejdet. Klyngen har fået 25.000 kr. til brug til opstart. 350.000 kr. er anvendt til 
konsulentløn og kørsel, konsulenthjælp til oprettelse af hjemmeside, trykning af undersøgelse xx og 
strategiplan, som er udført af DGI. Klyngen har fået en flot opbakning af Skive Kommune, som altid er klar 
til at hjælpe og rådgive. 

Tiden siden opstarten har været præget af succeser og udfordringer.  

- Største udfordring var at finde fodslag vedrørende vedtægter. 
- En anden stor udfordring var det at komme videre efter Lihmes udtræden af samarbejdet 
- En god succes havde klyngen, da der var godt fremmøde, da foreningerne var indbudt til 

orientering og drøftelse af muligheder. 
- Borgermøder i Ramsing med 90 deltagere var en dejlig oplevelse, hvor deltagerne kom med gode 

input. 
- Klyngevandring og cykeltur var også rare oplevelser. 
- Mødet med landsbyklyngen Vestrum gav styregruppen fornemmelse af, at man også der havde 

startproblemer - lignende de hjemlige. Arbejdet er ikke let og kræver god tid. Delebiler var et emne 
i Vestrum. 

- Fremlæggelse af Strategiplan og orientering om friluftsspillet lige før jul samlede 50 deltagere. 
- PR-kursus med journalist fra Skive Folkeblad. 

Efter stiftelsen har der været afholdt 9 styregruppemøder.  Faste punkter på dagsordenen er  

- Bordet rundt. Dette punkt giver styregruppen fornemmelse af, hvad der sker og måske inspiration 
til aktiviteter ”hjemme”. Der sker meget i de 4 sogne. 

Landsbyerne i Danmark har demografiske udfordringer. De senere år har vist, at landsbyerne står 
stærkere, når de samarbejder på tværs af sognegrænser.  

Men Landsbyklynger er ikke en mirakelkur, der virker alle steder. Men hvis der er vilje og mod til at gå i 
gang, så er der muligheder gennem den gamle danske tradition for samarbejde og andelsbevægelse, hvor 
man giver for at få mere tilbage senere. 

De stærkeste landsbyklynger opstår af  ….. og engageret civilsamfund (os), der ønsker at forbedre 
livskvaliteten lokalt. 

Ønsker om forandring skal komme nedefra og helst forankret – men der kan være en lang vej. 
Samarbejde over sogneskel kan være med til at øge energien, men hele tiden skal der tilføres kraft 
nedefra. 

Skive Kommune bakker flot op med ressourcer, sparring og strategisk udsyn.  

En del klynger arbejder efter at få nogle få samlingssteder – fx Mols i Udvikling, hvor der netop er indviet 
nyt ”Knudepunkt” - pris mange mio. DGI og Realdania har for kort tid siden af et stort beløb – 50 mio. til 
opbygning af samlingssteder i landsbyklyngerne. Altså en centralisering.  



Den pulje har Sydvest Salling ikke intentioner om at søge – undtaget er Håsumhus, som har søgt, fordi 
udviklingen allerede har fjernet mange mødesteder i landsbyklyngen. Tilbage er ikke flere, end der skal 
arbejdes for at beholde. 

Indsatsen bliver sikker mere rettet mod at give de eksisterende moderniseringer, som udviklingen peger 
på. Fx kunne man overveje, om ikke der skal arbejdes for at sikre ungdomsklubben adgang til e-sport for 
at fast holde unge i klyngen. Gentages senere 

 

Målet for foreningens styregruppe er altså at fastholde de 4 sognes nuværende samlingssteder, 
institutioner, foreninger, ungdomsklub – men også forsøge at få borgerne til at anvende de tilbud, som 
afvikles i nabosognene. Altså forsøge at bevare mange tilbud og et godt og aktivt socialt miljø, hvor 
borgerne føler tilhold. 

Måske bliver der færre arrangementer, men forhåbentligt med flere deltagere, da det er et mål, at 
borgerne på tværs af gamle sogneskel møder op til hinandens arrangementer. Et sådant samarbejde vil 
gøre bestyrelsesarbejdet lettere i de enkelte foreninger. 

ET eksempel på samarbejde på tværs af sogneskel findes mellem Lem-Vejby Seniorer og Lihme 
Pensionistforening, hvor julefrokost, vinterfest og sommerudflugt arrangeres i fællesskab med 60 – 80 
deltagere. Deltagerne kender efterhånden hinanden. I starten var der Lihme-borde og Lem-borde – nu 
blandes deltagerne meget mere.  

Men det tager tid. 

Hvis ikke dette samarbejde lykkes, og de lokale arrangementer ikke kan samle tilslutning, så bliver 
resultatet, at landsbyerne bliver kedelige, trælse og mister tiltrækningskraft. 

Husk: Området har mange positive kvaliteter og kan bygge videre på traditionerne for at involvere sig og 
skabe resultater.  

Blandt kvaliteterne skal nævnes, at der er mange aktive foreninger, som laver arrangementer, der samler 
lokalbefolkningen – nævnes uden prioritering skal Håsum Markedet, Høstfest i Vejby, revy i Lem, Ramsing 
Borgerforening samler sig om købmandsbutikken og forsamlingshuset. Der arrangeres fastlavnsfester, 
sommerfester, Sct. Hansbål, pensionistforeninger samler medlemmer i hver uge, idrætsforeninger samler 
folk hver uge folk i alle aldre til aktiviteter og samvær året rundt, og onsdagshuset i Ramsing. Et godt 
foreningsliv er et af de vigtigste områder, da det skabe socialsamvær og giver kendskab til lokalområdet og 
skaber relationer og ejerskab til området.  

Mennesker, der involveres sig, får indflydelse på udviklingen i og er med til at skabe bedre vilkår for sig selv 
og for andre – en flot form for deltagelse i det demokratiske liv.  

Klyngens opgaver i følge strategiplanen er: 

Samtlige landsbyer i klyngen har eller har haft gang i lokale projekter – Byparken i Ramsing, Håsumhus, 
Vejby bypark – sidst modernisering af forsamlingshuset. Lem har repareret forsamlingshus. Stisystemer er 
oprettet i Håsum enge og i Lem – kløverstier og Håsum Enge, fitnessanlæg og bålhytte på Gartnerjorden. 
Flere eksempler kunne medtages. 

Styregruppen vil satse mere på at styrke det kulturelle, naturen og det sociale liv og udnytte de 
stedbundne potentialer – herunder de flotte naturområder med naturparken som det ypperste.  



Det kulturelle kommer nu til udtryk i klyngens første store satsning på friluftsspillet sommeren 2019, hvor 
mange bliver inddraget - ca. 50 optrædende og ligeså mange praktiske medhjælpere. En succesfuld 
gennemførelse vil skabe positiv omtale af klyngen og egnen og forhåbentlig give flere lyst til at deltage i 
klyngearbejde. 

Friluftsspillet kræver samarbejde tværs over sogneskel og kan være en god isbryder, der kan bane vej for et 
tættere og tillidsfuld samarbejde. 

Naturen vil klyngen forsøge at præsentere ved at samarbejde med andre turarrangører og selv arrangere 
ture. Igen med det formål, at præsentere egnens kvaliteter og få positiv omtale. 2 vandringer er med under 
Tyge Krabbe-spillet. 

Foreningernes opgave er at skabe sammenhold og tilbyde muligheder for et aktivt liv i lokalområdet og få 
borgerne til at deltage i fællesskabet i Sydvest Salling – fx ungdomsklub, idræt friluftsliv, kulturliv o.a.  
De eksisterende mødesteder er vigtige for at sikre steder, hvor man kan samles. Vigtige steder er 
forsamlingshusene, ungdomsklub, idrætshaller, sportspladser, cafe og grillbar. Motionsidræt prioriteres 
højere end konkurrencesport. 

Mødestederne skal hele tiden tilpasses tidens krav – fx IT-lokaler, moderne foredragsfaciliteter, 
idrætsredskaber mm. 

Veje og stier i klyngens område skal fremover også have stor opmærksomhed. De mange eksisterende stier 
og veje skal forbindes for at sikre gode muligheder for gående, løbende, cyklende og ridende. Stinettet har 
også stor betydning for at få flere turister til området. 

Et er et mål at få udarbejdet et samlet kortmateriale og beskrivelse af de naturmæssige, historiske og 
geografiske muligheder. 

Styregruppen vil også følge med i mulighederne for at få en bedre internetdækning i området. Når 
mulighederne bør styregruppen indkalde til borgermøde. 

PR: Klyngen har nedsat en PR-gruppe, god hjemmeside og facebookside er klar til at være med til at sælge 
området. Alle foreninger og andre kan få stof med. Et godt tilbud til små foreninger, da klyngen ikke kræver 
betaling herfor. Det er min opfattelse, at mange kan undvære en hjemmeside og dermed betaling for at 
holde den kørende – dermed b edre økonomi og udbredelse til flere potentielle kunder. 

Afslutning 

Det største mål for klyngesamarbejdet er at få skabt et troværdigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor det 
gælder om at støtte op om arbejdet i de enkelte sogne og være med til give arrangørerne gode oplevelser. 

Derfor er moderforeninger og øvrige foreninger ikke placeret på et sidespor. De er klyngens vigtigste 
samarbejdspartnere. 

De lokale foreninger kan og bør arbejder videre med egne gode ideer til at skabe noget lokalt fx Håsumhus. 

Hvis en af de 4 deltagere vil forsøge at tage fra de 3 andre og skabe til egen fordel, så er klyngearbejdet 
dømt til at mislykkes.  

Gode eksempler – før nævnt – er: Støtteerklæringer til ansøgninger til Håsumhus og Lem Rideskole. 
Arbejdet for at for Arkivet til Ramsing ligeledes et godt eksempel på, at de 4 kan støtte hinanden. 



Tyge Krabbe – tyrannen har fået over 200.000 kr. i tilskud 

Nyt område kan blive stier ved Bustrup,som har søgt fondsmidler. 

Klynger er et modeord pt. Fonde og kommuner ser med velvilje på ansøgninger og bakker op om dannelse 
af klynger.  

Kun fantasien sætter grænser for at skaffe midler til udviklingsprojekter.  

Sydvest Salling klyngen har derfor gode muligheder, men det kræver stor opbakning i og til klyngen.  

 

Tak til alle i styregruppen – ærgerligt, at Uffe ikke vil fortsætte. 

Tak til de 4 moderforeninger, som tør lade styregruppen arbejder på frihånd. 

Tak til Peter Steens, Skive Kommune for god opbakning 

I har udført et stort arbejder – og et stort arbejde forestår, inden heksen skal brændes til Sct. Hans. 

Omtal klyngen positiv og opfodre til deltagelse. 

P.V.A STYREGRUPPEN 

Aage 

 

 

 

 


