
Opdateret Helhedsplan Klitmøller 
Kort opsamling Workshop 1 + 2 
 
 

Workshop 1 (31.5.2021) 
Redningshuset, kl. 17-21 (29 deltagere) 
 
På den første workshop har vi genbesøgt Helhedsplanen fra 2015/16 og givet et bud på en 
konkretisering af Helhedsplanen. Der blev drøftet, om byens grundfortælling stadigvæk er 
den samme som i 2015, da udviklingen gik virkelig stærkt. Overordnet var deltagerne enige i, 
at der kun skulle laves småjusteringer, men at der er behov for at sætte fokus på kvalitet og 
en bæredygtig/balanceret byudvikling. 
 
Byens vækst i de sidste år har medført et ændret behov og nye krav til byens funktioner. Her 
blev der – ud over trafikudfordringer – især peget på skole/dagtilbudsområdet, mødesteder, 
og forskellige boformer for unge og især seniorer som de største udfordringer. Der blev også 
drøftet, hvor disse funktioner og tilbud bedst kunne placeres, og hvordan de forskellige behov 
balanceres i overensstemmelse med byens DNA. Til afslutning blev der formuleret nogle ud-
viklingsdilemmaer, som der skal findes løsninger for.   
 
Diskussioner foregik delvist i grupper og delvist i plenum.  
 
 
Workshop 2 (21.6.2021) 
Klitmøller Friskole, kl. 17-19 (20 deltagere) 
 
På den anden workshop blev diskussionen fra d. 31.5 fortsat. Vi gik lidt mere i dybden med 
indsatsområder, arealer og overordnede principper for byens udvikling for at konkretisere 
Helhedsplanens grundfortælling: Hvor skal fokus ligge på bevarelse, hvor på en nyordning og 
hvor på udvikling af byen? 
 
Der blev diskuteret, hvad fx indsatsområdet ”kvalitet” egentligt betyder i Klitmøller, og hvor-
dan en balance mellem fastboende og besøgende kunne se ud. Det betyder, vi prøvede at 
give byens DNA – som udarbejdet i Helhedsplanen fra 2015/16 – mere dybde og indhold. For-
målet er at bruge DNA’et til at opstille nogle udviklingsprincipper, som nye tilbud og byens 
funktioner kunne udvikles og placeres i byen efter.  

 
Her har vi fokuseret på Ørhageområdet og Ørhagevej, byens grønne områder og især den 
østlige del af Klitmøller mellem Krovej, skolen og boldbanerne.  
 
Diskussioner foregik i grupper, med efterfølgende opsamling i plenum.  
 
 
 
Resultaterne af de to workshops bliver præsenteret på borgermødet d. 16. september 2021, 
og en omfattende opsamling bliver tilgængelig på hjemmesiden. 


