Referat fra Landdistriktsforum i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Fra landdistriktsforum i Centeret den 12. nov 2014. ca. 50 deltagere fra div. sogneforeninger samt
politikere og embedsmænd
Efter velkomsten v. rådets nye fm. Bente Tang, blev aftenens program præsenteret.
Helle Brunner redegjorde for status omkring landsbypedelordningen – antallet af seniorjobbere
var noget usikkert, men nye projekter var velkomne hos kompetencecentret.
Bente Tang gav en foreløbig oversigt for planerne vedrørende 2014-20. Der er fra de 2 kommuner
valgt 13 medlemmer til bestyrelsen. Det årlige budget udgjorde fra 2015 3,6 mio kr. Der er endnu
ikke udarbejdet en særskilt fordelingsnøgle for de tildelte midler, men nogle af pengene går til
sekretariatsopgaver.
Der blev desuden opregnet et antal strategier, bl.a. vedrørende: turisme, natur, energi, fødevarer
og bosætning. Især det sidste område er under pres, da fraflytningen fra landdistrikt. i Lemvig er
opgjort til 12 % og i RKSK til 6 %.
Km.dir. Niels Kjærgaard fortalte om kommunens ny strategi på det økonomiske område, hvor man
går efter en vækstpulje på 451 mio kr. i 2018, samt et årligt overskud i kassebeholdningen på 40
mio kr.
Diverse væksttemaer blev præsenteret bl.a. vedr. en internetudbygning. Vækstplanen er
beskrevet i Naturens Rige under betegnelsen- fra vision til virkelighed. Udviklingsplanen vil blive
drøftet på et møde den 8. januar.
Dorthe Kromann, SDU beskæftigede sig med landsbyernes sociale kapital og dermed med
landsbyernes udviklingspotentiale og samarbejdsevne. Hun fremlagde i den forbindelse nøgletal,
der tidligere er indsamlet fra Tønder og RKSK. Omtalte også problemstillingen vedrørende den
aktuelle boligfinansiering.
Endelig var der tid til gruppearbejde ved de 8 borde. Opgaven var her at besvare et par fælles
spørgsmål om hvordan vi kan styrke bosætningen i vore landsbyer og skabe mere vækst og flere
arbejdspladser. Ud over disse fik hver gruppe et særskilt temaspørgsmål. Dette var for bord 5´s
vedkommende lidt i samme boldgade: Hvordan gør vi det attraktivt at bo på landet?
Undervejs i forløbet var der spisning og kaffe, så vi havde samlet set et godt forløb, som Torben
Mortensen styrede os fint igennem.
De anvendte oversigter og diverse informationsmaterialer vil blive lagt ud på RKSK´s hjemmeside
og det er sikkert i tilknytning til udviklingsstrategien på /lag-lemvig-ringkøbing-skjern-17665,aspx
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