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Dagens program

17.00-17.25 Ankomst og introduktion

Velkommen og introduktion til 
processen og dagens program.

17.25-18.20 Helhedsplan og byens DNA

Diskussion af Klitmøllers DNA og 
aktualitet af Helhedsplanen i 
grupper. Opsamling i plenum. 

18.20-18.45 Aftensmad

18.45-20.00 Byens udfordringer og udviklingsmuligheder 

Diskussion af byens nuværende samt 
fremtidige udfordringer og muligheder i 
grupper – indenfor fem emner.  

20.00-20.10 Kaffepause

20.10-21.00 Opsamling og afsluttende diskussion

Præsentation af gruppernes resultater og 
overordnet diskussion af dilemmaer og 
mulige løsninger/synergier i plenum.

Vi slutter senest kl. 21. Men alle er velkommen til at blive og 
fortsætte snakken over en øl, sodavand eller en kop kaffe! 



Velkommen til opstartsworkshop 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. 

Det indledende arbejde med at genbesøge og 
give et bud på en konkretisering af 
Helhedsplanen skal startes her og nu.

Derfor har Klitmøllers Borger- og 
Erhvervsforening og Thisted Kommune inviteret 
ca. 30 godtfolk, som alle repræsenterer en eller 
flere af byens foreninger, institutioner eller 
befolkningsgrupper.

Formålet med workshoppen er at starte 
diskussionen om byens fremtid, og på basis af 
den eksisterende Helhedsplan udarbejde et 
første diskussionsgrundlag for hele byen.

Vi vil gerne sammen med jer se på, om og hvor 
Helhedsplanen måske skal justeres. Med afsæt i 
grundfortælling om byens DNA vil vi gerne blive 
lidt mere konkret: Hvilke krav stiller udviklingen 
til byens fremtidige indretning, institutioner og 
infrastruktur? Og med kun få ledige arealer 
tilbage i byen er et centralt spørgsmål, hvor de 
kunne placeres? 

Det vil vi gerne diskutere med jer indenfor og på 
tværs af de fem emner bosætning, erhverv, 
uddannelse og ungdom, kultur, natur & fritid, 
samt besøgende & turisme. 

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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