Sæt lup på Gudum

25. mårts 2019

Dette er en opsamling på mødet ”Sæt lup på Gudum”, der blev afviklet mandag den 25. marts 2019.
Aftenens program var:
1. Vi sætter lup på Gudum
2. Inspiration
3. Dialogmøder med fagfolk
a. Hvordan får vi flere indbyggere gjort digitale (hjemmesider, Facebook, apps mv.)?
b. Hvilke kulturelle arrangementer skal vi satse på i fremtiden?
c. Hvordan får vi flere frivillige?
d. Hvad kan vi som foreninger gøre ekstra for at tiltrække og integrere tilflyttere?
Nedenfor findes opsamling på de ca. 25 deltageres bidrag.

Hvad er Gudum god til
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er gode til at arbejde sammen, - at vi har nedlagt forsamlingshus for at gå ind i det nye sognehus.
Mange sogne undrer sig over, hvordan vi har kunnet gøre dette. Fællesskabet om Sognehus, hvor
der er plads til forskellighed
Naturen. Sognet mellem hede og fjord… gode stier der tiltrækker mange mennesker. Nyt stiprojekt
på vej, - sogneforeningen har et stiudvalg, - spændende kulturhistoriske ting,- vandmøller og
smedje holdes i gang af frivillige,- egen havn. Det at naturen bliver brugt så meget som den bliver, både af livstilhøjsolen og seniorhøjskolen,
Imødekommenhed, - ”folk er nemme at komme i snak med, - folk er søde og snakker ,- det gør man
ikke i Nordsjælland”
Gode busforbindelser til både Struer og Lemvig i timedrift
God humor … god ping pong … smil på læben…
Kort afstand til handelsmulighederne i Lemvig, Struer og Nr. Nissum
En del ildsjæle
Livstilshøjskolen,- noget som lykkes som vi løftede i fællesskab.
Ingen tomme huse….
Aktiviteter, der igangsættes, bliver brugt meget ,- overnatningsmuligheder med shelter
muligheder. Cykling via et firma, som driver det professionelt.

Udfordringer.
•
•

Vi savner flere unge aktivister
Vi frygter for udtynding af den kollektive trafik, - det tåler ikke yderligere udtynding

•

•
•
•
•
•
•

Vi har vores børn splittede i mellem Nr. Nissum og Fabjerg. Familierne skal samles… Hvad betyder
det at børnene bliver delt… manglende fællesskab i Sognehuset,- både børn og forældre bliver skilt
ad…
En udfordring at der er forskel på sogn og by,- mangler den fælles identitet.
Turistkontoret har lidt svært ved at reklamere for os.. og ingen kan fortælle noget om det, vi har.. vi
har svært ved at klare den.
Manglende mulighed for at få job for højt
vi ved ikke hvad folk ved om os… MULIGHED: Vær proaktiv, - sig højt hvad de skal sige om os i
stedet
Hvordan får vi de unge i gang…
Udfordringen er, at vi har et stykke statsvej uden cykelsti…

De 3 bedste råd til andre landsbyer
•
•
•
•
•
•

Bak op om ildsjæle,- ikke sætte begrænsninger,- anerkend og motiver dem i stedet. Synliggør
succeserne.
At kunne give slip på noget af det gamle (det har haft sin tid),- se nu fremad
Gøre opmærksom på sig selv…
Finde nye måder at inddrage de unge på, så de gider være med. Det bliver vi stærke af…
Landsbyklynger… Eksempelvis Gudum, Fabjerg og Nr. Nissum … dyrk klyngen det mere
foreningsmæssigt..
De 3 menighedsråd begynder at samarbejde…
---------------------------------------------------------------------------------

Konkrete udviklingstiltag:
Bosætnings og fastholdelsesgruppen.
•
•
•
•
•
•

Konkurrence om logo, navn eller profil for Gudum, der definerer byen og gør det tydeligt, når man
kører ind og ud. Kontakt person: Gitte Fiskbæk
Speeddating m/ spisning,- velkomst for nytilflyttere og udlændinge. Kontaktperson Gitte Fiskbæk &
Karen Berggren
Opdatering af wikipedia om Gudum både på engelsk og dansk (Jonas Fiskbæk)
Folder på engelsk om Gudums tilbud som gives til udlændinge,- evt. via deres arbejdsgivere
Kontaktperson: Claus Buelund
Vejformænd gør sogneforening opmærksom på nye tilflyttere. Kontaktperson Lise Kristiansen
Silo skal males. Kontaktperson Lars Bjerre

Frivillighedsgruppen.
•
•

Samle foreningerne og høre hvordan det går. Kontaktperson: Knud Pedersen
Lave ny vision for byen – samle befolkningen om en ny plan, skabe fællesskab. Kontaktperson Knud
Pedersen. (red. kommentar. Måske er der et sammenfald mellem dette punkt og

•

bosætningsgruppens punkt om logo, navn, profil. Så måske skal Knud og Gitte Fiskbæk finde
sammen om dette)
Revidere tilflytterordningen og lave nye arrangementer. Kontaktperson: Annemarie Colding
(red kommentar: her er der sammen fald mellem flere punkter med bosætningsgruppen. Måske
du Annemarie Colding skal vende dette punkt med både Lise Kristiansen,- Claus Buelund,- Gitte
Fiskbæk & Karen Berggren.)

Digitaliseringsgruppen.
•
•
•

Fælles digital platform for Gudum. Kontaktperson: Henrik Skov
Lave en digital bytteordning,- hvor digitalkyndige kan bytte deres evner med fx strikkeevner.
Kontaktperson: INGEN!!
Undersøge muligheder for E-handelsplatform. Kontaktperson: Jytte Roesgaard

Kulturelle arrangementer gruppen:
•
•

Høstfest. Kontaktperson: Karin,- Toftevej 7. hjemmefra@gmail.com
Sammenhængende gå-rute der forbinder Kløverstierne med resten af stisystemerne
Kontaktperson: Stiudvalget…. (RED. Ide. Hvad med at lave en Lemvigno (som pendant til caminoen)
med opstart i Gudum)

Referent: Trine Holck Grundahl

