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PRÆMISSER, UDFORDRINGER  
OG POTENTIALER
Landsbyklynge Bedst mod West startede op om-
kring projekt Åben Landsby mellem sognene Lyne, 
Hemmet, Sdr. Vium og Bork. I forlængelse af en 
god succes blev det besluttet at arbejde på et tæt-
tere fællesskab, hvilket resulterede i en ansøgning 
til Kampagnen Landsbyklynger, som er et projekt 
under DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

I perioden fra marts 2018 og frem til i dag (sep-
tember, 2019) har der været arbejdet målrettet på 
at finde den rette vej: der er bl.a. blevet opstartet 
projekter, kommunikeret bredt og organisering af 
klyngen Bedst mod West er blevet tilpasset. 

Dette strateginotat er baseret på de processer, 
drøftelser og igangsatte handlinger, der har været i 
opstartsperioden. 

Bestyrelsen for Bedst mod West har haft et ønske 
om at gøre notatet så kort og håndterbart som mu-
ligt. For en mere uddybende beskrivelse af klyngen 
henvises derfor til den borgerundersøgelse, som 
blev gennemført i foråret 2018. Den beskriver bl.a. 
de præmisser, udfordringer og potentialer, der er i 
området. 

I vedtægterne for Bedst mod West står der skrevet, 
at samarbejdet og indsatsen i klyngen bygger på en 
fælles vision og en strategi, som tages op til revisi-
on mindst hvert andet år. Dette dokument vil derfor 
blive opdateret løbende. 

Rigtig god læselyst.  
Bestyrelsen for Bedst mod West

1. 
INDLEDNING  
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Når vi mødes igen den 29. oktober 2023 
(fem år efter kick-off arrangementet for klyn-
gesamarbejdet) så ser samarbejdet sådan 
her ud, og det er denne historie, vi fortæller:

• Vi bakker op om det, vi har
• Vi er forbundet med stier
• Vi har fundet frem til det, vi er gode til sammen i 

stedet for hver for sig (samlokalisering)
• Vi har et fælles ungehus for områdets unge
• Vi er mange flere, og der er flere unge
• Vi griner af, at vi omtalte os fra Sdr. Vium,  

Bork, Lyne og Hemmet. Nu er vi helt naturligt et 
fælles område

• Vi bruger hinandens arrangementer lige så  
naturlige som vores ”egne”

• En velfungerende fælles kalender, som skal være 
til gavn for klyngens indbyggere, så alle er orien-
terede om hvilke arrangementer, der finder sted, 
samt at der, så vidt muligt, ikke lægges flere ting 
de samme dage.

2. 
VISION
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Formålet med Landsbyklyngen  
Bedst mod West er:
Foreningen skal arbejde for at udvikle det individu-
elle sogn og hele klyngen i et tæt samarbejde, styr-
ke klyngeidentiteten, samt se udviklingstendenser, 
som fordrer samarbejde. Samarbejdet skal bygge 
videre på hinandens styrker og hjælpe hinanden i 
fælles udfordringer. Der skal skabes forandringer 
gennem handlinger, således at klyngen og sognene 
udvikler sig fremadrettet, så de fremstår attraktive 
for både beboere og tilflyttere. Landsbyklyngen 
skal arbejde for at styrke og udvikle foreningslivet, 
erhvervslivet og de kulturelle tilbud i klyngen.

Formålet skal opnås gennem:
Opbygning af fællesskaber og netværk på tværs 
af landsbysamfund til gavn for udviklingen af det 
samlede område.

At etablere og fordele aktiviteter og faciliteter, så 
området arbejder og fremstår som et stort fælles-
skab.

At skabe sammenhold og identitet for området samt 
sikre at information udadtil gennemføres, så det får 
størst mulig effekt for det samlede område. 
At samarbejdet og indsatsen bygger på en vision 
og en strategi, som tages op til revision mindst 
hvert andet år.

At påvirke myndigheder og andre vigtige organer 
ved at deltage proaktivt og engageret i planlægning 
og udvikling af området.

3. 
FORMÅL  

SYNLIGHED  
OG KENDSKAB 
• Øget kendskab til  

Bedst mod West
• Talerør for området
• Koordinering og syn-

lighed af arrangemen-
ter i hele klyngen

ET ”SOGN” 
• At vi føler os som et 

sogn og ikke fire sogne
• Større projekter for 

området
• Øget samarbejde 

borger- og sognefor-
eninger imellem

Forbinde sognene med stier

Være opmærksom på kommu-
nens landdistriktspolitik og 
tappe ind i denne når det giver 
mening

Kommunikationskurser

Fælles hjemmeside

Fælles kalender  
– Få foreningerne i området ind 
på side og oprette aktiviteter

Kommunikationsgruppen

Sti og transportgruppen

Bestyrelsen for 
Bedst mod West

Klyngen (ungegruppen)

Integrationsgruppen

DET GODE LIV  
PÅ LANDET 
• Vi kender hinanden 

og tager os af hinan-
den

• Det gode liv som barn
• Det gode ungeliv (net-

værk og kompetencer 
– noget vi ønsker at 
flytte tilbage til)

• Tage god imod tilflyt-
tere (danske såvel 
som udenlandske)

Etablering af ungehus

Fælles møder klyngebestyrel-
sen og borger-/sogneforenin-
gerne

Opmærksomhed på fælles 
tiltag – Brainstorming på  
generalforsamling

Konkret hjem til udenlandske 
tilflyttere (sprogkurser og men-
torfamilier)

HVAD VIL VI? HVAD GØR VI? HVEM GØR DET?
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GENERALFORSAMLINGEN
(Alle personer over 16 år med interesse i Landsbyklyngen kan blive medlem og 
har dermed stemmeret til generalforsamlinger. Herudover har alle foreninger, 
erhverv og institutioner, som er hjemhørende i Landsbyklyngens geografiske om-
råde, mulighed for at være medlem af foreningen)

BESTYRELSEN
(Består af en udpeget repræsentant fra hver af de fire borger-/sogneforeninger 
samt 3 valgt direkte på GF)

ØKONOMI SEKRETÆR

INTEGRATIONSTIER OG 
TRANSPORT

KOMMUNIKA-
TION

KLYNGEN  
(ungegruppen)

Bedst mod West blev etableret som en forening på 
en stiftende generalforsamling i maj 2019. Der er en 
løs struktur forstået på den måde, at der oprettes 

arbejdsgrupper efter behov. Pr. september 2019 ser 
organiseringen sådan ud:

Bedst mod West har helt fra starten haft et godt 
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Kommunens landdistriktskoordinator har siddet 
med i styregruppen og været et stort aktiv for 
etableringen af klyngen. Både med stor viden og 
netværk indenfor kommunen samt med kendskab til 
mulige steder at søge om støtte til diverse tiltag. 

Klyngebestyrelsen vil være opmærksomme på 
Ringkøbing Skjern Kommunes ”Landdistriktspolitik 
2019 – 2023” og understøtte denne, hvor det giver 
mening for klyngesamarbejdet. 

4. 
ORGANISERING  

5. 
SAMARBEJDE MED 
RINGKØBING-SKJERN 
KOMMUNE
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Kontaktoplysninger på den aktuelle  
bestyrelse for landsbyklyngen findes på 
hjemmesiden www.bedstmodwest.dk. 

6. 
KONTAKT RINGKØBING SKJERN KOMMUNES  

”LANDDISTRIKTSPOLITIK 2019-2023”

Vision: Det er attraktivt at arbejde, bo og 
leve i kommunens landsbyer og landdi-
strikter 

Tema 1: Det Gode Liv 
Målsætning 1: Vi vil fastholde og tiltrække borgere 
til vores landsbyer og landdistrikter. 
• Det samlede befolkningstal i kommunens lands-

byer og landdistrikter fastholdes på minimum 
samme niveau som det foregående år. 

• Borgernes tilfredshed med livet i kommunens 
landsbyer og landdistrikter fastholdes på mini-
mum samme høje niveau som hidtil og på niveau 
med kommunens centerbyer. 

• Borgernes tilfredshed med deres velfærd (ind-
komst, tryghed og sundhed) i kommunens lands-
byer og landdistrikter fastholdes på minimum 
samme høje niveau som hidtil og på niveau med 
kommunens centerbyer. 

Målsætning 2: Vi vil understøtte samarbejder i og 
mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services. 
• Borgerne oplever, at der er værdifulde samarbej-

der på tværs af eget sogn/landsby og omkringlig-
gende sogne/landsbyer. 

Tema 2: Vækst og Udvikling 
Målsætning 3: Vi vil understøtte vækst og udvikling 
i landsbyer og landdistrikter. 
• Antallet af arbejdspladser i kommunens lands-

byer og landdistrikter er minimum på samme 
niveau som det foregående år. 

• Borgernes tilfredshed med det sted de bor i kom-
munens landsbyer og landdistrikter fastholdes 
på minimum samme høje niveau som hidtil og på 
niveau med kommunens centerbyer. 

Målsætning 4: Vi vil arbejde for bedre fysisk og 
digital infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og 
bosætning i landdistrikterne. 
• Flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre 

mobil- og bredbåndsdækning 
• Fastholde høj tilfredshed med tilgængeligheden 

til naturen 
• Borgerne skal opleve en velfungerende in-

frastruktur og en god sammenhæng mellem 
forskellige transportformer 

Som et grundlæggende element for at opnå oven-
stående gælder, at: kommunen, borgere og lokale 
erhvervsfolk kan gøre meget på egen hånd, men 
landdistriktsudvikling kræver også, at vi arbejder i et 
regionalt, nationalt samt internationalt perspektiv på 
at sikre attraktive landsbyer og landdistrikter. 
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Logo

LOGO:

Jeg har bibeholdt elementerne fra det  
første logo:

• Jorden / Landbrug
• Vandet / Fjorden
• Skyer / Himmel / De åbne vidder
• Vind  (Tidligere: Kitesurfing. Jeg tænker, de 

mere generelle vindsymboler stadig 
har noget af det samme, uden at det 
”kun” taler til én sportsgren). 

BEDST
MOD
WEST


