Gentænkt Landsbyen Lem - Borgerbudgettering
Idemøde afholdt søndag 8. maj 2016 i Lem Kulturhus
35 voksne deltagere og ca. 15 børn i hallen
Vagn Lykke bød velkommen, fortalte om projektet Gentænk Landsbyen og om borgerbudgettering og de
betingelser, styregruppen havde opstillet for deltagelse og emner. Styregruppen har valgt at prioritere
kultur bredt.
Under morgenkaffen kom der gang i snakken og ideerne kom på væggen – 27 i alt, som blev oplæst, inden
forsamlingen fik fri.
Styregruppen lovede at gennemgå ideerne og forsøge at samle emner, der har nogenlunde ens indhold.
Forslagsstillerne havde underskrevet egne forslag.
Ideerne kommer på Lemby.dk med en kort beskrivelse og forslagsstillernes navne under, så andre
interesserede kan tilbyde at gå med i den videre udformning af ideerne, der kort beskrives på det udleveret
skema med hensyntagen til indhold, budget, sted, tidspunkt mm.

23. juni 2016:

Forslag nye og kendte til Vagn Lykke: vagn007@mail.com eller 21258204

September 2016:

Votering og afstemning
Borgere arbejder videre med forslag, som fik flest stemmer. Øvrige forslag
gemmes til senere vurdering og evt. brug

2017 Afvikling

Følgende ideer indkom:
Sammenlignelige ideer er samlet i nogle emner. Hvis forslagsstillere ikke kan kende/finde egne forslag, så
henvend dig til undertegnede.
Flying Superkids, DGIs verdenshold (Susanne, Aage)
Dansearrangement a la Showdance (Anja)
Musikfestival ved hal/sportsplads
Eftermiddag børn - evt. Ramasjang, Motor Mille
Unge: actionshow – med Store Nørd el. Rosa fra Rouladegade
Voksne med Ole Gas, Række2½, Lis Sørensen, High Voltage
(Dorthe, Henrik, Laila, Martin. Anja, Charlotte, Tina V, Kim m.fl. Se næste punkt)
Børnefestival – gerne i samarbejde med Lem skole/børnehavemed aktiviteter – gerne vindere
Børneteater, musik, Ekstern kunstner(Lone) m.fl. billedkunst, skrald, naturbilleder på stier

Naboskoler indbydes – Lem et godt sted at bo
(Finn, Charlotte, Erling – som forslagsstillere oven for)
Gospelkoncert i kirke eller skole (Karin og evt. kontakt ved Lem Kirke)
Niels Hausgaard (Irene)
Ensemble Midt/Vest m. operasanger (Vagn)
Teater med børn og voksne (uden navn)
Foredrag med personer som fx Lisbeth Zorning, Lola Jensen, Karsten Sommerskov, Ulrik Wilbek,
sportsperson(er) (Aksel m.fl)
Bridgeturnering/stævne – landsdækkende – evt. international (Kjeld H)
Cirkusfabrikken, Lindum / Cirkus Mascot (Karen Marie, Ib)
Holstebro Balletskoles Unge balletdansere (Susanne)
LAN-PARTY i hallen (Morten, Markus, Benjamin)
Musik: Viborgorkester Kay Verners Kapel med gamle melodier (Inger Lise)
Timber Sport til byfestarrangement (skovdiscipliner med økse og sav) (Erik)
Familiebanko (Anja)
Lem Revy (Aage)
Aage Dahl

