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Helhedsplan Klitmøller
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21. juni 2021, kl. 17-19
Klitmøller Friskole

Borger- og Erhvervsforening
Thisted Kommune

Dagens program

17.00-17.10 Introduktion og opsamling 31.5

Opsamling på opdatering af byens DNA og 
krav til (nye) funktioner i byen

17.10-17.50 Definition af indsatsområder

Gruppediskussion og opsamling i plenum: 
Hvad er kvalitet, bæredygtig udvikling 
m.m. i Klitmøller?

17.50-18.00 Kaffe- og kagepause 

18.00-18.30 Funktioner og arealer i byen

Vi spiller matador – Klitmøller-udgaven: 
Hvilke af byens funktioner skal placeres på 
hvilket areal?

18.30-19.00 Designprincipper for Klitmøller 2030 

Lad os udvælge nogle overordnede 
principper, som områder i Klitmøller 
bør bevares, nyordnes eller udvikles efter. 

Vi slutter kl. 19. Men I er velkommen til at blive og fortsætte 
snakken over en øl, sodavand eller en kop kaffe! 



Velkommen til opsamlingsworkshop for 
opdateringen af Helhedsplanen 
Klitmøller!

Verdens mest mangfoldige landsby. Det er 
visionen i Helhedsplanen fra 2015. Byen har i 
dag cirka 1.100 fastboende. Det er 25% flere 
end i 2015. På nogle områder har virkeligheden 
dermed overhalet planen, og der er behov for at 
opdatere og gøre Helhedsplanen mere konkret. 
Det skal sikre en balanceret udvikling af 
Klitmøller. 

Hen over det næste halve år skal vi finde ud af, 
hvordan Klitmøller kan se ud i 2030. Hele byen 
skal være med til at forme, diskutere og 
udvælge det samlede fremtidsbillede, vi ønsker 
for Klitmøller. 

I den første fase skal en arbejdsgruppe af ca. 30 
godtfolk, som alle repræsenterer en eller flere af 
byens foreninger, institutioner eller befolknings-
grupper, udarbejde et første diskussionsgrund-
lag til hele byen.

På den første workshop har vi genbesøgt 
Helhedsplanen, kigget på, hvor planen skulle 
opdateres og hvilke nye funktioner byen har 
brug for.  

I dag har Klitmøllers Borger- og Erhvervs-
forening og Thisted Kommune inviteret jer til at 
fortsætte diskussionen fra sidst og gå lidt mere i 
dybden med indsatsområder, arealer og 
overordnede principper for byens udvikling. 

Formålet med den anden workshop er at 
konkretisere Helhedsplanens grundfortælling, 
som danner grundlag til at udarbejde forskellige 
fremtidsbilleder for, hvordan Klitmøller kunne 
komme til at se ud i 2030. Vi vil gerne vende en 
del spørgsmål med jer, bl.a.:

- Hvad betyder kvalitet i Klitmøller?
- Hvad er bæredygtig udvikling i Klitmøller?
- Hvordan ser en balance mellem fastboende 

og besøgende ud?
- Hvilke funktioner skal placeres hvor i byen? 
- Efter hvilke principper skal de udvikles?

Tak fordi du er med, og vi håber, du nyder 
aftenen med spændende diskussioner. 

PS. 

På hjemmesiden kan du få et overblik over 
tidsplanen og de forskellige faser i arbejdet med 
helhedsplanen. Se mere under:

www.klitmoller.dk/opdaterethelhedsplan

http://www.klitmoller.dk/opdaterethelhedsplan
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