
Projektstart og forløb i projektets indledende fase. 
Yngste dokumentation findes forrest. 

 

Etablerede arbejdsgrupper: 

Skema byudvikling 

 

 

Som de fleste af jer ved og husker havde de 3 undergrupper fællesmøde onsdag d. 

22. februar. 

  

Det næste møde er fastsat til ultimo april - dato følger - jeg har glemt hvornår - men 
gætter på at det var onsdag d. 25. april kl-. 19. 

  

Siden da er følgende sket. 

  



a) Borgerforeningen har fået ny bestyrelse med stærke prsoner! 

b) Der er aftalt møde med Ditte Staun 26. marts kl 13 - vedrørende LAG ansøgning i 
Halvæg og stilys. 

c) skolen har fået andel i kommunale midler som skal synliggøre og udvikle "En 
Barndom i særklasse gennem de næste 2 år" 

d) Lihme har har haft byudviklingsmøde - som i så refereret i Skive Folkeblad - ellers 
Læs næste nummer af Lihme Bladet. 

e) Undertegnede har aftalt med Charlotte og Susanne Jensen (stærke kvinder igen 

igen) - at vi i Lem Kulturnetværk bør tage initiativ til dannelse af Vestsalling 

Kulturnetværk (SH´s ide - ikke endelig konfirmeret af Bestyrelsen - men mon ikke 
bestyrelsen er med på den) 

f) Der er indkaldt til REP - møde i Kulturnetværket. 

g) Idrætsforeningen har fået ny Forkvinde - (stærke kvinder igen - igen) - Ulla Bak. 

(Skolen har anmodet om et forventningsafklaringsmøde - hvordan støtter vi bedst 

hinanden)  

h) Forældrene arrangerer skolefest 16. marts i Kulturhuset, hvorfor aktiviteter efter 
kl 16 bedes aflyst. 

i) .....der er sikkert ting jeg har glemt 

  

Men der sker noget - hvilket vi jo som bekendt er enige om skal fortsætte. 

Vel mødt til næste fællesmøde - tag din nabo med ind i arbejdet - det er et fælles 
ansvar hele vejen rundt at løfte udviklingsopgaven i Lem! 

  

Med venlig hilsen 

Søren Hendriksen 

 

Projektsekretær  

Lem Kulturnetværk. 

 

 

 



20 borgere er nu i gang i tre arbejdsgrupper. Der er aftalt gruppemøder. Der er aftalt dato 
for møde med udviklingsgruppen og interesserede borgere igen onsdag d. 22. februar kl. 
19. i kulturhuset.   Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med markedsføring 
af Lem og Vestsalling i særdeleshed og af kommunen/egnen i almindelighed. De sidste 
skal ske med en linkkoordinering til Skive Kommunes digitale platforme.   En anden 
gruppe arbejder med byforskønnelse og alle former for trafik til fods, i bil og i bus. Gruppen 
ser også nærmere på egnede udstykningsfelter til beboelse.   Gruppe 3 arbejder med 
ideerne om udvikling af den centrale og kulturelle del af Lem. Gruppen se også på 
muligheder for erhvervsudvikling i eksisterende bygninger og nybyggeri, som forhåbentlig 
bliver en konsekvens af de nye muligheder geotermisk varme i Vestsalling vil skabe.   Alle 
tre grupper er selvsupplerende og åbne for nye deltagere, da det forventes, at en række 
undergrupper springer ud drevet af ildsjælsinteresse for særlige projekter. Der er fortsat 
mulighed for at interesserede borgere kan melde sig af egen kraft.   Målet er en landsby 
med vækst indbyggertallet, som hjælper hinanden med at skabe gode resultater til glæde 
for alle.   Der udarbejdes beskrivelser for alle arbejdsgruppers virkefelter. Dette arbejde 
forankres i udviklingsgruppen, som sikrer synergi i det samlede arbejde. Der udarbejdes 
ligeledes oversigter med gruppemedlemmer og kontaktpersoner, som skal sikre, at flest 
mulige borgere inddrages i landsbyens vision for fremtiden.   Skive Kommunes 
planafdeling følger arbejdet, og udviklingsgruppen kan kalde på en kontaktmedarbejder i 
hele processen. Det er udviklingsgruppen der knytter denne kontakt.   Lem 17. januar 
2012 Charlotte Grønvaldt Andersen og Søren Hendriksen. Lem Kulturnetværk. 

  

Borgermøde 9. januar 2+12 i Lem Kulturhus. 

Opsamlingsskema udsagn/ideer – brainstorm borgermøde i Lem: 

Stisystemer. Byforskønnelse. Flere nye borgere. Flere lokale arbejdspladser Events – 

andet. Cykelsti færdig til Lihme Nedrivnng af ”trælse huse” Aktive Pensionister 

Transport - optimeringscentral/platform byur ved Købmanden Sti fra landevej til 

landevej omkring højen og Præstegårdsmarken. Lokal Genbrugsplads – adgang med 

sygesikringsbevis. Pensionistværksted/værested f.eks på skole/+ i kulturhus Kollektiv 

transport – tænk nyt Kunstudstilling samlingshus/kulturhus Færdiggørelse og mere lys 

ved kulturhussti – gerne ud på vestsallingstien i fremtiden. Erhver –aktiv del i 

kulturnetværk? – eller anden organisering. LemBladet Ny dagligvareforretning 

Modeltogbane i skolens kælder Sti fra Lem til Bustrup   Sti fra Lem til Hostrup 

Kulturuge skal hele tiden nytænkes/ændres i indhold. Opera, fortælleaften, jazz f.eks. 

Geotermi – pludselig billig fjernvarme? Shop in Shop på Købmandsgrunden 

Bowlingbaner   Bobklub   Bridgeklub   Foreningsfusioner vil være en styrke. Attraktive 

byggegrunde Fakta/netto eller anden discountbutik Lektiecafe på skolen 4. – 6. årgang.   

Skilte, blomsterkummer Velkommen til Lem. Turistattraktioner og tilbud tilbud til 

turister i og omkring landsbyen.   Udendørs fitnessområde.   Byport Fælles 

snerydder/fejemaskine.   Bybænke – stibænke.   Byforkønnelsespris Lokalkort   

Sallingmesterskab i et eller andet.   Juleudsmykning Velkomstfolder   Fodbold – golf.   

Byflag Flagalle! Velkomstpakke   Bypark eller andet på gartnerjorden. – sansehave ved 



plejehjem.   Hvilshøj Gave til nyfødte!   Fondsansøgningsudvalg   Sø på Bertel Lundbys 

jord Facelift til hjemmesiden       Nabohjælp     Værested – Sløjdlokale.  

 

 

Referat fra gruppearbejde 10.10.2011 

Hvordan gør vi Lem til et attraktivt sted at leve? - bosætte sig? 
 
Opgørelse over styrke sider: Hostrup Strand med shelter, badestrand og 
sommerhusområde med gode vandrestier Lem Rideskole Hostrup Hovedgård 
med festlokaler og vandrestier langs Vigen og i Sdr. Lem Skov Bustup 
Hovedgård med galleri, fitnesscenter, naturskole og socialpædagogisk under- 
visnings- og opholdssted. Nils Throksøs område med shelter Naturområdet Sdr. 
Lem Vig med stiforbindelser til Håsums, Hostrups og Ejsings stier. 
Dagligvarebutik Håndværkerfirmaer: elektriker, smede, murere, vvs, tømrer, 
automekanikere, frisør, cykelværksted … Gavebod, keramiker, Samlingshu  
Offentlige institutioner Børnehave Skole med hal og samlingslokaler 
Ældrehjem og –boliger. Almene boliger Aktiv menighedsråd  
Velfungerende foreningsliv Lem MI, Borgerforening, Pensionistforening, 
Skakklub, Rideklub, Jagtforening, menighedsråd, skolebestyrelse….. 
Samarbejde mellem foreningerne er samlet i overbygningen: Lem Kulturnetværk 
Samarbejde med eksterne er under opbygning. Stor interesse fra alle sider. 
Nævnes kan Hostrup, Bustrup, Lem Rideklub, Nils Throksø, lodsejere langs 
Vigen. Samarbejdet med Hostrup Grundejerforening kunne udbygges.  
Faresignaler: Ej behandlet Visioner for udvikling: Arbejdspladser: Energi i 
form af udbygning af geotermi Turisme med udnyttelse af naturen: Limfjorden og 
Sønderlem Vig Sommerhuse udbygges/vedligeholdes Shop in shop med 
vareudbringning. Bypark på gartnerjord bag ældrecenter fx med petanquebane 
eller andet Hjertestarter indkøbes Springgrav i hallen (hellere det end skillevæg) 
Bysanering Kulturarv: beskrivelse gamle bygninger/vandrerute i byen Socialt 
sammenhold: Velfungerende – men mere fokus på, hvordan det kan udbygges. 
Kantine ved skole eller samlingshus  
Tilflytning/bosættelse Hvordan lave PR for Lem som stedet, hvor 
lokalsamfundet fungerer? Meddelelser til Spøttrup Ugeavis Midt på Ugen Skive 
Folkeblad Radio og TV Midt Vest Hjemmeside med liste over boliger til salg/leje 
Streamers til bilers bagrude – Lemby.dk Skilte ved indkørsel til Lem – 3 flag og 
”Lemby.dk” Annoncering: hagl og riffel. Spredning i Skive Kommune – målrettet 
uden for – fx sommerhusejere  
Struktur over det fortsatte udviklingsarbejde Styregruppe nedsat at 
Kulturnetværket forbereder det kommende arbejde Krav til oplæg: Deltageres 



skal præsenteres for udvalgte emner med mulighed for at tilvælge sig 
interesseområder – selvfølgelig også med muligheder for at tilføje nye 
emner/området/ideer Leo, Hanne, Eva, Susanne og Åge Tilføjelse til referatet: 
Bænke ønskes opstillet langs stisystemet. Markedsføring af det meget 
fiskevand, og markedsføre butik med fiskegrej. PR udbredes i lokalblade i de 
større byer (Århus, Ålborg, Esbjerg med mere) Oplistning af fordele ved at bo i 
Lem. Måske samarbejde med ejendomsmæglere. Venlig hilsen Hanne og Leo 

 

Visionsmøde 10. oktober 2011 

Gruppe: Jens Knudsen, Vagn Lykke, Jan Pedersen, Steen K. Pedersen, Aksel Christensen. Hvad er 

vigtigst for os byen?  
At bevare en god dagligvarebutik At skolen bevares At bevare det gode sammenhold i byen 

Ovennævnte er vigtige kernepunkter med stor betydning for byens udvikling. Vi tror ikke på 

”centerløsningen” Og frygter nærmest at et nyt halvtomt center vil signalere, at byen er under 

afvikling i stedet for udvikling. Så vil vi hellere bruge kræfterne på at sikre en driftig 

dagligvarebutik. Hvis man ikke kan finde en ny købmand. Er det en mulighed at byens borgere 

opretter et selskab evt. sammen med Spar Salling. Selskabet overtager butikken og lejer den ud til 

en ny købmand. . Der kan evt. også bygges en ny butik. Fordelen ved et selskab er, at ny købmand 

kun skal finansiere varelageret En folkeejet butik vil også være med til at sikre den lokale 

opbakning. Og alle vil føle et ansvar for at det ser pænt ud på torvet. Konstruktionen med et selskab 

vil også kunne bruges til opkøb af ”interessante” huse. Det er vigtigt at skolen bevares. At der nu er 

mere plads giver også nye muligheder. Det er vigtigt, at vi støtter de tilbud, der allerede findes i 

området: Bustrup Hostrup og Rideskolen. De vil også kunne bruges til markedsføring af området. 

Også i forhold til de turister der opholder sig i området (sommerhuse, Ålbæk Camping) 

Samlingshuset. Vi er flere i gruppen, der fortsat gerne vil bevare samlingshuset. Området omkring 

samlingshuset vil også kunne gøres mere attraktiv i forbindelse med en sanering i bymidten. Måske 

kan den bruges til udstilling i sommerperioden, hvor der ikke er behov for opvarmning. Bosætning 

er vigtigt for fortsat udvikling. Der skal arbejdes for etablering af attraktive byggegrunde med 

udsigt (fjorden, Sdr. Lem Vig) De mange foreninger i byen er en styrke. Det gør det lettere at samle 

folk, når der skal rekvireres hjælp til fælles arrangementer. Foreningerne medvirker også til 

samarbejde på tværs af generationer I den forbindelse blev det også nævnt at forslaget om en 

modeljernbane ville skabe interesse på tværs af generationer.  

Nye tanker Golfbane ved Hostrup Billeder fra området lægges ind på Google Earth  

Bilag 1Ansøgning til Landsbyudvalget i Skive Kommune. 

 

 

Aktuelle brugere af Lem Kulturhus 

Vestsalling Skole og Dagtilbud i Lem som omfatter undervisningsafdeling, 
Børnehaven Birkely og SFO Idrætsudfoldelse, skolesport, 
forældrearrangementer, skolefester, børnekantine, motorisk træning, kommunal 



kursusvirksomhed, overnatningsarrangementer m.m.  
Dagplejen: Motoriske aktiviteter.  
Sundhedsplejen: Babytræf. Tværfagligt team: mødevirksomhed.  
Spøttrup Aftenskole, Liberalt oplysningsforbund, politiske partier m.fl. foredrag 
og mødevirksomhed.  
Lem Motions og Idrætsforening: Badminton, Gymnastik, inde- og udefodbold, 
minibasket, legestue, spinning, Pardans, Zumba, minihåndbold, Bridge m.v.  
Team Spøttrup – Fodbold ude og inde.  
Lokalrådet v. Lem Kirke: Konfirmationsforberedelse. 
Lem Ungdomsklub: Klubaktivitet. 
Skive Ungdomsskole. Chearleader, ungdomszumba.  
Lem Pensionistforening – Foredrag, mødevirksomhed, ugentlig motion for sjov, 
sociale aktiviteter m.m.  
Lem Kulturnetværk: Årlig Kulturuge, foredrag, fællesspisning, koncerter, 
mødevirksomhed, kiosk by og egnsudviklingsprojekter m.m.  
Lem Borgerforening: Revyforberedelse, mødevirksomhed m.v.  
Lem Skakklub: Turnerings-, trænings- og mødeaktivitet.  
”På hat med tiden” Lokal aktivitets og tur aktør med bob afdeling, 
mødevirksomhed og sociale arrangementer. Spøttrups Venner: 
Mødevirksomhed – Vinteraktiviteter – ”levendegørelse.  
Desuden har Kulturhuset været vært ved 2 internationale arrangementer ”Work 
Camp 08 og 09 med deltagelse af unge fra ”hele verden”.  
I denne sommer var kulturhuset ramme om et lokalt arrangeret 
veteranmotorcykeltræf.  
Ved skolens 50 års jubilæum var kulturhuset ramme om aftenens fest med 
deltagelse af 700 tidligere elever og medarbejdere – her måtte der dog telte til 
hjælp.  
Ovenstående liste er ikke komplet – Listen understreger blot et hus med 
mangfoldig aktivitet – ganske som det var tænkt. Brugerne er fra 0 – 90 år. 
”Lydvæggen” savnes især når musik er på programmet i forbindelse med 
aktivitet – det sker jo heldigvis tit, hvorfor vi må have ”væggen” etableret.  
 
Bilag 2 Samarbejde omkring driften af Lem Kulturhus: I 2007 indgik Spøttrup 
Kommune en aftale med Lem Kulturnetværk som angiver ansvarsfordeling 
mellem Kulturnetværket og Lem Skole (VSD´s undervisningsafdeling i Lem) 
omkring driften og aktivitetsstyringen henover ugen/året. Dette samarbejde har 
været frugtbart for alle parter i perioden frem til i dag. Undervisningsafdelingen 
har groft sagt ansvaret for aktiviteter mellem 06.00 og 17 på skolehverdage, 
mens Lem Kulturnetværk har ansvaret i øvrige tidsrum. Der er lavet en virtuel 
kalender, som angiver aktiviteter i kulturhuset. Det er skolens kontor, der har 
ansvaret for ajourføring af aktiviteter, mens Kulturnetværkets bestyrelse 
foretager koordinering af de forskellige aktiviteter i kulturhuset på baggrund af 
ønsker fra Kulturnetværkets medlemmer. Denne styringsform har givet stort 



lokalt ejerskab til Lem Kulturhus, hvor alle brugere også bidrager økonomisk til 
driften af huset. Vi håber fortsat på en tilsvarende lokalbaseret styreform, som 
gennem 4 år har meget af æren for et velfungerende kulturhus, som anvendes 
af rigtig mange borgergrupper hver dag.   Understøtning af det multikulturelle 
aspekt i Lem Kulturhus. I sommeren 2007 var Lem Multikulturhus en realitet 
efter 5 års intensivt projektarbejde i lokalsamfundet, i Spøttrup Kommune og hos 
Lokale og Anlægsfonden. I dag oktober 2011 er det en facilitet hvor rigtig mange 
kulturelle aktiviteter dagligt pulserer fra 8.00 – 22.00 året rundt. Oplistning af 
aktiviteter og arrangementer som er en del af husets daglige liv (bilag 1) Driften 
af kulturhuset varetages i samarbejde mellem Lem Kulturnetværk (Bilag 2) og 
VSD´s undervisningsafdeling i Lem. Den mangfoldige og intensive brug af 
faciliteten kan for beskedne midler optimeres yderligere til glæde for alle 
aldersgrupper. Det forekommer hyppigt af faciliteten har 3 – 4 aktiviteter i gang 
samtidig. Opdeling mellem ”hallerne” ved lydtæt, transparent og fleksibel 
skillevæg. Vi vedlægger en planche, som fortsat er lokalsamfundets 
fremtidsvision, I 2009 fremsendte Lem Kulturnetværk en konkret 
projektansøgning til Skive Kommune vedrørende dette projekt. Som følge af en 
række politiske beslutninger – herunder flytning af 150 udskolingselever til 
VSD´s facilitet i Balling forventer vi ikke at det totale projekt er lige om hjørnet. 
Her skal vi først have det geotermiske projekt i Vestsalling etableret. Vi har 
erfaret at den nuværende ”sejldug” mellem kulturhusets to store rum – gul og blå 
hal som vi aktuelt benævner dem – giver os rigtig mange lydmæssige 
udfordringer, når begge sale er i sving samtidig. Der er derfor behov for at 
etablere en fleksibel skillevæg mellem de to store rum. Erfaringerne med huset 
har lært os, at der ikke vil være behov for ”dyre løsninger med skydedøre” men 
nærmere en løsning som anvist på vedlagte skitsetegning. (Bilag 3) Løsningen 
sikrer Stærk reduktion af lyd gennemtrængningen mellem rummene. Styrket 
mulighed for at bruge hele faciliteten til store arrangementer med op til 500 
deltagere. Transparens, så man fortsat har oplevelsen af det store rum til trods 
for opdelingen. Vi har modtaget et konkret tilbud fra Lem Tømrer og 
Snedkerforretning på løsningen, som samlet set beløber sig til kr. 151.000. 
(bilag 4) Endelig etablering skal ske i samarbejde med Skive Kommunes 
Tekniske forvaltning. Belysning på asfalteret sti: Der er ligeledes flittig aktivitet 
omkring de udendørs faciliteter på legeplads, multibane og idrætspladsen. I 
dette område forefindes ligeledes en asfalteret sti, som er forberedt til ”gadelys”. 
Vi har indhentet tilbud på denne belysning som vedlægges som bilag 4. 
Finansiering: Vi fremsender denne ansøgning til to fora i Skive Kommune. a) 
landsbyudvalget. b) LAG – Skive. Projekt sum samlet: kr. 200.000. Lokal 
medfinansiering kr. 100.000. Ansøgning landsbyudvalg/LAG kr. 100.000 Såfremt 
Landbyudvalget har brug for yderligere oplysninger møde vi gerne op til 
udvalgsmøde vedrørende yderligere begrundelser for gennemførsel af projektet. 
Lem 5. november 2011 Lem Kulturnetværk Charlotte Grønvaldt Andersen. 
Formand. 



 

 


