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PRO LO G

Det er ikke fordi, der ikke er sket eller sker 
noget i Sundby Mors og Vest Vilsund. 

Gennem generationer har vi hver især været 
involveret i at skabe det, der har gjort og gør 
vores områder til gode steder at slå sig ned 
eller blive boende i, at finde den eneste ene i, få 
børn i, vokse op i, starte eller drive virksomhed 
og finde job i. Det er hverdagen i vores lille 
hjørne af kongeriget.

Kommunegrænsen ned gennem sundet har 
sikkert været medvirkende til, at vi hvert sted 
har orienteret os indad mod f.eks. de service-
udbud, der knytter sig til Thisted og Morsø 
Kommuner. 

Vi har været og er stadig morsingboere og thy-
boere. Hver især har vi (fortsat) en størrelse, 
hvor vi kan opretholde et rimeligt niveau på 
hver sin side. Sådan kan det blive ved med at 
være – et stykke tid endnu. 

Skulle det gå sådan, kan vi nok også vænne os 
til, at befolkningstallet tipper fra stagnerende 
til vigende og at alderssammensætningen 
skævvrides med uforholdsmæssig stor vægt 
på ældregrupperne.

Vi gør noget andet og har dermed også gjort 
os umage for at se tingene i et nyt og mere 
helhedsorienteret perspektiv baseret på Vil-
sund-områdets særlige kvaliteter. 

Set i det lys er Sundby Mors og Vest Vilsund 
ikke længere to forskellige steder. Det er ét 
sted: Vilsund eller sundet er ikke længere det, 
der adskiller os, men det vi har til fælles – det, 
der bringer os sammen og gør området til 
noget særligt. 

Vilsund er ikke det eneste sted, men ét sted 
blandt flere kystnære steder på Mors og i Thy, 
som tilsammen kan og skal løfte områdets 
kyster til at være det mest attraktive i det 
nordvestlige hjørne af Danmark. 

Med andre ord: 
Vi har vendt os mod hinanden. Med baglan-
det i ryggen ser vi nu os selv som ét sted i et 
fantastisk område, hvor vandet er fremtidens 
dynamo for bosætning, turisme og sidst men 
ikke mindst livskvalitet for de gode folk, der 
bor i Vilsund i forvejen.
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IN DLEDNING

Nærværende opsummerer vores bud på, 
hvordan vi udvikler Sundby Mors med sundet 
som centrum. Det markerer afslutningen på 
projektet “Udvikling og bosætning i Sundby 
Mors på baggrund af friluftsaktiviteter omkring 
Vilsundbroen”.

Det har i efterhånden et stykke tid stået klart 
for os, at denne udvikling ikke kun handler 
om Sundby Mors, men også inkluderer Vest 
Vilsund. 

“Vi” er ikke længere os, der bor i Sundby 
Mors. Vi er først og fremmest fra området 
omkring Vilsund, som er noget særligt pga. 
vandet. Sundet skal ikke længere være dét, vi 
passerer med det formål at få fast grund under 
fødderne. Det skal være dét, vi peger på, når vi 
fortæller os selv, hinanden og besøgende, hvad 
det er, der gør Vilsund til noget særligt. 

Vi er ikke ét centrum, men vil være en del af 
et område som er kendt for vandaktiviteter af 
højeste kvalitet. Vi ser Vilsund som et supple-
ment og dermed vores bidrag til Cold Hawaii 
(Inland). 

Dermed siger vi også, at Vilsund først for alvor 
bliver til noget særligt, hvis udviklingen af dét 
område ses i relation til udviklingen og tilgæn-
geliggørelsen af kysterne i Thy og på Mors i 
det hele taget. 

Vi er klar over, at der ikke kommer nogen og 
gør Vilsund til et attraktivt vandaktivitetsom-
råde. Vil vi noget med kysterne på Thy og på 
Mors, må vi gøre det selv. Det betyder også, at 
vi selv må i baljen og således skabe grundlaget 
for at invitere andre med og vide, hvad vi taler 
om, når vi henviser til det væld af muligheder, 
der findes langs vore kyster.

Vi må i det hele taget bidrage med vores del 
og dermed også trække i arbejdstøjet med det 
formål at i fællesskab gå fra at tale om kyster-
ne og naturen til at tage den til os – gøre den 
til det, den har potentiale til at være for os.
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I erkendelse af at vandet ér det primære 
stedbundne potentiale i området, har vi den 
overordnede målsætning, at området omkring 
Vilsundbroen i 2025 skal være kendt som ét at-
traktivt center for søsportsaktiviteter i Thisted 
og Morsø Kommuner. 

“Ét” refererer på den ene side til en situation, 
hvor vi ikke længere skelner mellem øst og 
vest, men i stedet ser sundet som det, der 
samler øst og vest som ét område, hvor vi 
samarbejder om at skabe momentum og kva-
litet. På den anden side refererer det til vores 
bevidsthed om, at Vilsund langt fra står alene. 

Vi opfatter de kommende års udvikling som 
noget, der fører i retning af en vandvendt 
Friluftslandsby og dermed ét element i noget, 

som er noget, fordi det indgår i en større sam-
menhæng, hvor vestkysten i Thisted Kommune 
eller Cold Hawaii er noget. Gør vi det godt, 
bliver vi således et væsentligt sted i det, der 
kaldes Cold Hawaii Inland. 

De mange aktiviteter og de naturgivne poten-
tialer skal gøre det sjovere og mere menings-
fyldt for de folk, som allerede bor i området og 
tillige udvikle stedet til et attraktivt bosæt-
ningsområde for folk, som arbejder i Thisted, 
Nykøbing Mors, Aalborg, Skive, Viborg, Struer 
og Holstebro. 

Det er det, vi mener, når vi har formuleret en 
vision, der lyder: 

Vilsund - ét søsportscenter

Vi har igangsat og samlet en række udvik-
lingsinitiativer, som fremadrettet skal være 
måden, hvorpå visionen manifesterer sig 
omkring sundet. 

LIV O G MENING 
Vi har først og fremmest fokus på at skabe 
liv og mening med relation til Limfjorden og 
Vilsund. For at kunne invitere andre med skal vi 
selv ud i og op på vandet. Vi skal tage det blå 
element, og de oplevelser der knytter sig dertil, 
til os. Det spor drives frem af flere initiativer, 
som involverer en række aktører i området. 
Følgende beskriver situationen, som den ser ud 
på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at 
flere initiativer kan komme til.

VISION

UDVI KL ING SI NI TIATI VER
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Vi har stiftet Samarbejdsforum Vilsund. 
Forummet skal sikre grundlaget for et optimalt 
samarbejde mellem foreningerne i de to byer – 
Vest Vildsund og Sundby – ved Limfjorden 
omkring  Vilsundbroen. Formålet med arbejdet 
i Samarbejdsforum Vilsund er i fællesskab at 
styrke udviklingen i byerne Vildsund og Sund-
by Mors beliggende ved Vildsundbroen.  
 
Som udgangspunkt vil der være tale om styr-
kelse af en erhvervs- og bosætningsmæssig 
udvikling på baggrund af de stedbundne 
søsports- og friluftspotentialer på og ved 
Limfjorden 
omkring Vilsundbroen.  
 
Der er udarbejdet en forretningsorden for fo-
rummet, som mødes mindst to gange om året. 
Deltagerne i forummet er:  
 

Vildsund Borgerforening 
Sundby Mors Samvirke 
Ny Vilsund Erhvervsråd 
Vest Vildsund Havn  
Vildsund Bådelaug 
Sundby Mors Havn  
Søsportsklubben Vilsund  
SOL (Samarbejdsorganisationen Limfjorden) 
Søsportscenter Vilsund Bygningsforening

Kontaktpersoner: 

Henrik Jensen
+45 24 47 71 02
wollefar@gmail.com

Flemming Jensen
+45 21 61 98 71
soegaard57@hotmail.com

SAMA RB E J D SFORUM VIL SUND
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Søsportsklubben Vilsund arbejder på at 
skabe en afdeling for vinterbadning og åbent 
vand  svømning. Især vinterbadning er relativt 
nemt at gå til. Det er sundt og i eksplosiv 
vækst i Danmark. Som sådan er det et godt 
sted at starte i en proces, der handler om at vi 
går fra at være landkrabber til (også at) være 
vandkrabber. 
 

Kontaktpersoner: 

Helle Bank
+45 20 94 47 37
helleb72@hotmail.com
 
Helle Esmann
+45 21 76 46 69
esser224@gmail.com

VI NTERBADNING

Vi har stiftet Søsportsklubben Vilsund, som er 
en del af Samarbejdsforum Vilsund. Foreningen 
er relativt ny og har 15 medlemmer. Indled-
ningsvis har vi meldt os ind i DGI. Tanken er, at 
søsportsaktiviteter i området skal organiseres i 
udvalg under denne forening. 

Kontaktpersoner: 

Formand:
Leif Noppenau
+45 40 21 42 47
noppenau@os.dk
 
Næstformand:
Flemming Christensen
+45 23 32 06 25
Flch48@godmail.com

Kasserer
Henrik Goul
+45 24 49 09 72
hg@champost.dk

SØS PORTSK LUBBEN 
VILS UND
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Søsportsklubben Vilsund arbejder endvidere 
med at skabe en afdeling for hav- og turkajak. 
Udgangspunktet for opbygningen af lokale 
kompetencer inden for kajak er IPP-systemet. 
Der er tale om et internationalt anerkendte 
certificeringssystem, som bl.a. Dansk Kano og 
Kajak Forbund benytter.  
 
Vi ønsker at i første omgang, at foreningen skal 
kunne uddanne til IPP 1 niveau. Det betyder, at 
vi skal bruge lokale instruktører på IPP 2 niveau. 
Med det formål at komme dertil har vi taget 
kontakt til Jesper Tilsted fra HP Kajak & Fritid, 
som har udarbejdet en plan, som gør det muligt. 
 

Kontaktpersoner
 
Lisbeth Frandsen 
+45 22 94 54 57 
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk   
 
Flemming Søvndal Nielsen
+45 61 69 30 46
flemming@thyrace.dk   
 
Laurids Mortensen
+45 29 11 39 49
trombakken@gmail.com      

K AJA K
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Vandski har i flere år været en vandaktivitet i 
Vilsund - organiseret i Vildsund Bådelaug. Vi 
ønsker at vandski fremadrettet skal organise-
res som en afdeling under Søsportsklubben 
Vilsund. I samarbejde med Danmarks Motor 
Union (DMU) ønsker vi at tilføje jetski, som en 
aktivitet i foreningen.  
 
Vi har i den forbindelse allieret os med Helle 
Noppenau, som er opvokset i Vilsund og nu 
bosat i 
Herning. Helle er dybt involveret i det danske 
jetski-miljø og er herudover repræsentant for 
sporten i DMU og vil gerne deltage i udvik-
lingen med rådgivning, arrangementer og 
netværk. 
 
Danmarks Motor Union har udpeget en række 
mulige spots i Vilsundområdet, som kunne 
bruges til udlæg af jetski-baner. Det kræver 
selvfølgelig en del velvilje og et aftalekom-
pleks, som gør det muligt. Man kan evt., hvis 
der ikke er principielle forhold, som forhindrer 
det, starte med en forsøgsordning..
 
Kontaktpersoner:
 
Leif Noppenau (jetski)
+45 40 21 42 47
noppenau@os.dk

Peter Vestergaard (jetski/motocross)
+45 21 78 93 36
p.ogt@undermaatten.dk

Flemming Christensen (vandski)
+45 23 32 06 25
Flch48@godmail.com

VANDSKI  O G JETSKI
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Foreningen Søsportsklubben Vilsund 
arbejder på at skabe en station under Dansk 
Søredningsselskab får til huse i Vilsund 
Søsportscenter. Der bliver tale om en kørende 
enhed, hvor en bil med trailer til RIB-båd og 20 
frivillige redningsfolk fra lokalområdet kommer 
til at dække et område fra Feggesund til Agger 
Tange. I givet fald bliver det Dansk Sørednings-
selskab, der kommer til at stå for uddannelsen 
af enheden. 
 
Kontaktpersoner:

Leif Noppenau
+45 40 21 42 47
noppenau@os.dk
 
John Plet
+45 22 78 58 07
johnplet@hotmail.com
 
Peter Hougaard
+45 30 45 57 42
underbakken@privat.dk

STATION UND ER DANSK 
SØRE D NING S SEL SKAB 
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Vilsundbroen er et af de mest attraktive dyk-
kerspots i Limfjorden i Thisted Kommune. Det 
benyttes på nuværende tidspunkt af dykkere 
fra Thisted Sportsdykkerklub og Dykkerklub-
ben Limfjorden i Hurup. Dykkere fra andre 
egne af landet benytter også spottet.  
 
Søsportsklubben Vilsund ønsker at etablere et 
tættere samarbejde med de to klubber mhp. at 
forbedre forholdene for dykkere.  Det handler 
f.eks. om muligheden for at tanke luft, adgang 
til omklædnings- og toiletfaciliteter, adgang til 
slæbested mv.  

På sigt ser Søsportsklubben Vilsund gerne, at 
der uddannes lokale dykkerinstruktører. Indtil 
videre fungerer Søsportsklubbens bestyrelse 
fungerer som kontaktled i samarbejdet med 
dykkerklubberne i kommunen og resten af 
landet. 

DYKNING
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Søsportsklubben Vilsund samarbejder med 
Vilsund Børnehus om skabelsen af Det flyden-
de børnehus. 

Børnehuset er en integreret institution med 
børnehave og vuggestue. P.t. er der 24 børne-
havebørn og 13 vuggestuebørn. Institutionen 
er placeret ned til Limfjorden på en ca. 1,3 ha 
stor naturgrund og har lige fået Det Grønne 
Flag. Naturen og udelivet er allerede en stor 
og vigtig del af hverdagen for både børn og 
medarbejdere. 

Gennem Det flydende børnehus skal børn 
og medarbejdere bringes endnu tættere på 
fjorden. Børnene skal lære gennem et tættere 
forhold til naturen - i særdeleshed fjorden. 
Således skal børnehusets arealer gennem 
en række initiativer i højere grad aktiveres 
med det formål at bringe vandet dybt ind i 
institutionens hverdag. Der skal skabes rum for 
vandbaserede sanseindtryk, læring, eftertænk-
somhed og stilhed. 

Arealerne skal være åbne og tilgængelige for 
lokalbefolkningen og dermed bidrage til at 
skabe sammenhængskraft i området. 

DET FLYD E ND E 
BØRNE HUS
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D E T F YSISKE MI L JØ

Brohuset

Værftet

Fjordbad

Det flydende 
børnehus
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Ved det gamle færgested i Sundby Mors har 
der gennem århundreder ligget en lille jolle-
havn, som blev benyttet af datidens erhvervsfi-
skere – og senere af områdets fritidsfiskere. 

Arealerne omkring havnen har i mange år haft 
rekreative funktioner for beboerne i områ-
det, bl.a. bliver badestranden, som har ”blå 
flag”-status, flittigt brugt i sommertiden, og 
SOL (Samarbejdsorganisationen Limfjorden) 
har i en årrække udlånt kajakker og surfudstyr 
fra den lille havn.

I 2013 blev den gamle jollehavn erstattet af en 
kombineret jolle- og lystbådehavn med plads 
til ca. 80 både. Havnen blev etableret på bag-
grund af bl.a. en stor arbejdsindsats af et stort 
antal frivillige.

Siden indvielsen af den nye havn har der vist 
sig et stigende behov for servicefaciliteter for 
de mange brugere af havnen, samt de mange 
gæster på havneområdet. En arbejdsgruppe er 
derfor i gang med at skabe midler til et brohus, 
som skal ses i relation til renoveringen af værf-
tet i Vest Vilsund og skal således fungere som 
udgangspunkt for aktiviteter på østsiden af 
sundet. Brohuset skal være en del af Søsports-
center Vilsund og være base for Søsportsklub-
ben Vilsund på Mors-siden.

Brohuset tænkes indrettet med toiletter, 
omklædnings- og badefaciliteter, faciliteter 
for gæstesejlere og autocampere, sauna for 
vinterbadere og åben vand svømmere, luft 
til dykkere og servicefaciliteter for cyklister. 
Sundby Mors Havn varetager ejerskab og drift 
af brohuset.

Værftet på den sydlige del af Vilsund Havn 
og arealet omkring værftet har siden 1948 
været et stort aktiv for Vilsund. På et tidspunkt 
var der ansat 30 mand på værftet. 

Værftets nuværende ejer, Hans Jørgen Meibom 
Andersen, overtog værftet i 1981. I mange år 
bestod arbejdet bl.a. i ombygning af fiskekutte-
re, som blev købt af private til fritidssejlads, og 
værftet fik ry for at være god til at sætte gamle 
sejlskibe i stand. 

Arbejdet på værftet har været hårdt, og Hans 
Jørgen Meibom Andersen har i nogle år ønsket 
at sælge værftet. Anstrengelserne har hidtil 
været forgæves, og værftet risikerer at gå en 
uvis fremtid i møde. 

Med udgangspunkt i de frilufts- og søsports-
orienterede potentialer, der er i værftsområdet, 
ønsker en borgergruppe i Vilsund (Søsports-
center Vilsund Bygningsforening) at købe 
værftet og dermed sikre værftets fremtid og 
sikre området som det store aktiv for Vilsund. 

I foreningen arbejder man på at skabe mulighe-
der for en restaurering med om- og tilbygning 
af det gamle bådeværft. Det har indtil videre 
resulteret i, at man er bevilget 2 mio. kroner af 
A.P. Møller Fonden. Pengene indgår som en del 
af et samlet anlægsbudget på 7,1 mio. kroner.  

Formålet er at skabe mere liv og flere aktivi-
teter på vandsiden, samtidig med at aktivite-
terne på værftet fastholdes og åbnes op for 
offentligheden. Dermed skabes en ny ramme 

til gavn for det eksisterende liv på havnen og – 
nok så vigtigt – grundlag for nyt liv og aktivitet 
på havnen.

Med Søsportscenter Vilsund vælges nu en 
strategi for havnens anvendelse, som dels 
bygger videre på havnens mange års erfaringer 
med vandaktiviteter og dels understøtter den 
eksisterende erhvervsaktivitet. 

Ejerskabet og driften af værftet og omkringlig-
gende areal skal varetages af Søsportscenter 
Vilsund Bygningsforening.

BROHUS

VÆRFTE T
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Vilsund strand hører til de bedste i Limfjor-
den. Selve stranden er ca. ti meter bred og en 
kilometer lang. Det er en sandstrand med en-
kelte småsten, og badevandet er klart og lavt i
kanten. Stranden er fin og børnevenlig. Der 
er parkeringsplads, borde og bænke, skralde-
spand, toilet, redningskrans, drikkevand og 
badebro. 

Nord for badebroen kan man gå ca. 70 m ud fra 
vandkanten, før vandet bliver 2 m dybt, mens 
vandet hurtigere bliver dybt syd for badebroen. 
Badevandet ved Vilsund Strand har ifølge offi-
cielle målinger den bedste badevandskvalitet, 
et badested kan have. 

Der er formentlig ingen tvivl om, at et decideret 
fjordbad på denne placering vil være et aktiv 
for området. Det skal ses i relation til Vilsund 
som porten til både Thy og Mors for den store 
mængde af folk, der passerer via Vilsundbroen. 
Et fjordbad vil ganske enkelt være en markant 

og synlig årsag til at stoppe op. Et fjordbad 
vil derudover være et oplagt udflugtsmål for 
lokalbefolkningen. 

Endelig vil fjordbadet være et stort aktiv for 
Hotel Vilsund Strand, som med et fjordbad vil 
få en mulighed for at sætte et fornyet fokus på 
sin kystnære placering. Faktisk vil man kunne 
rebrande sig selv som badehotel.  

FJOR D BA D
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Som en del af Det flydende børnehus skal der 
opføres et aktivitetsrum i form af et fyrtårn. 
Øverst skal der være et lille rum, som inviterer 
til ro og observation. Taget skal sammensættes 
af et transparent materiale i forskellige farver 
og dermed både skabe et spændende filter på 
verden udenfor og et særligt lys i rummet. Fyr-
tårnet skal udstyres med en udvendig ”altan” 
med udsyn til alle sider og med fastmonterede 
kikkerter. Herfra kan man betragte måger, 
terner, sæler, skibe og alt det andet liv, der 
udspiller sig på og omkring Limfjorden. Adgan-

gen til Farverummet skabes enten gennem en 
indvendig trappe eller et udvendigt klatrenet. 
Fra toppen af fyrtårnet skal det desuden være 
muligt at tage en lang rutsjebane ned fra tårnet 
– som i forvejen ligger på et eleveret hjørne af 
grunden.

Derudover skal der etableres undersøgelseskar 
med manuelle vandpumper, som gør det muligt 
for børnene at pumpe vand op i karret direkte 
fra Limfjorden. Karrene skal findes i forskellige 
størrelser og udformninger. Pumperne skal 

give en forståelse for vandets muligheder og 
dynamik. Karene skal gøre det muligt at holde 
simple vanddyr og tang, som kan undersøges, 
inden de sættes ud igen. Desuden ønskes kar-
rene bygget op med forbindelse, så man kan 
lege med slusesystemer. 

Kontaktperson:

Kristian Pilgaard
+45 24 40 45 81
kristianpil@hotmail.com 

DET FLYD E ND E BØRNEHUS
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Vilsundbroen med de to havne er rygraden 
i et netværk af rekreative stiforbindelser for 
gående og cyklister. I gennem flere år har vi 
arbejdet på at skabe stier, ruter og formidling, 
der styrker sammenhængen mellem steder 
med høje rekreative kvaliteter.

Fire Kløverstier, der alle mødes ved foden af 
Vilsundbroen rækker ud og skaber rekreative 
forbindelser til Limfjordslandskabet, Moler-
landskabet og den genskabte Sundby Sø.  

I det fremadrettede arbejde er vi særligt 
optaget af at styrke kvaliteten af stisystemet 
ved Vilsundbroen. Derfor arbejder vi for etab-
lering af en fodgængertunnel under A26, så 
fodgængere og cyklister uhindret kan bevæge 
sig langs kysten syd og nord for Vilsundbroen. 
Endvidere vil vi arbejde for bedre belysning af 
Vilsundbroen og miljøerne omkring havnene, 
så de også i vinterhalvåret vil indbyde til gåture 
og ophold. 

Kløversti

Grøn køversti - Vilsund

Blå køversti - Vilsund

Rød kløversti - Vilsund

REKREATIV T STISYSTEM
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Som en del af planerne for Søsportscenter 
Vilsund ønsker vi at arbejde med en design-
manual for byinventaret. Hensigten med 
designmanualen er at anvise en retning for ud-
formningen af byrumsinventaret, med det sigte 
at skabe smukke rum der indbyder til rekreativ 
udfoldelse og ophold. 

DESIG NMA NUAL  FOR BY INVENTAR
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MÅ LSÆTNINGER

Skal Vilsund udvikles som et søsportscenter, er der behov for konkrete målsætninger. Følgende 
er vores bud på målsætninger over de næste tre år. Fremover vil det være udvalget for søsport 
under Samarbejdsforum Vilsund, der i samarbejde med kontaktpersonerne for hvert område har 
ansvaret for at følge op på målsætningerne. Det siger sig selv, at målsætningerne kun nås, hvis 
vi sammen forpligter os på at gøre Vilsund til ét søsportscenter. Følgende er en fremstilling af 
målsætningerne: 

Øst Vilsund/Sundby Mors

2009
Sundby Havn afholder 

borgermøde/visionsmøde for 
havnens fremtid

2015
Sundby Mors Havn påbegynder med 

midler fra Landistriktspuljen projektet 
”Udvikling og bosætning i Sundby Mors 

på baggrund af friluftsaktiviteter omkring 
Vilsundbroen”

2015
Stiftelsen af Søsportscenter Vilsund - byg-
ningsforeningen og dermed én forening til 
varetagelse af drift af søsportsrelaterede 
bygninger i både Vest og Øst Vilsund

2010
Etablering af Blå Flag, opfø-
relse af toilethus, nedbryd-
ning af gammelt færgeleje 

samt indvielse af 1. etape af 
ny Sundby Havn (ny jollebro)

2010 
Samling af de toneangivenen-
de foreninger i Vest Vilsund 
mhp. at diskutere fremtiden 
for Vest Vilsund

2011
Modning af ideer til Vest 
Vilsunds fremtid i byens 
foreninger

2012
Anlæg af ny Sundby Havn

2012
Fremlæggelse af helhedspla-
nen ”Vilsund 2022 - Sådan 
skal Vilsund udvikles frem 
mod 2022”

2013
Indvielse af ny Sundby Havn 

med deltagere til festlighe-
derne fra Vilsund Havn

2014
Vildsund og Sundby afholder 

i fællesskab Vilsundbroens 
75 års jubilæum – en succes, 
som får Vest Vilsund og Øst 

Vilsund/Sundby Mors knyttet 
endnu mere sammen

2014
Ansøgning om midler til Sø-
sportscenter Vilsund ved A.P. 
Møller Fonden

2015
Tilsagn om to millioner fra 
A.P. Møller Fonden til istand-
sættelse af bådværftet i Vest 
Vilsund

Vest Vilsund

Vilsund – ét søsportscenter
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2015
Stiftelse af foreningen Søsportscenter 

Vilsund og dermed én forening til vareta-
gelse af vandaktiviteter i både Vest og Øst 

Vilsund

2016
Enighed om behov for en fælles plan for 
udvikling af søsportsområde omkring 
Vilsundbroen

2017
Formalisering af Samarbejdsforum Vilsund 
med otte medlemmer og to møder om året

2017 – Marts
Udarbejdelse af forankrings- og aktive-
ringsplan

2017 – April
Udarbejdelse af kommunikationsplan for 
udviklingen af Søsportscenter Vilsund

2017 – September
Uddannelse af tre kajak-instruktører

2017 – August
Afholdelse af andet årligt tilbagevendende 
Vilsund Open (og DM) for jetski

2018 – Maj
Etablering af én vandski og jetski-afdeling 
under foreningen Søsportscenter Vilsund 
med minimum 10 aktive medlemmer samt 
to instruktører

2018 – August
Afholdelse af anden årligt tilbagevenden-
de jetski demo-dag

2019 – Maj
Etablering af kystlivredningstjeneste med 
base i Vest Vilsund

2019 – Juni
Indvielse af Søsportscenter Vilsund

2019 – August
Afholdelse af tredje årligt 
tilbagevendende jetski demo-dag

2017
Præsentation af ”Vendepunkt - fælles plan 

for udvikling af søsportsområde omkring 
Vilsund”

2017 – Marts
Etablering af vandaktivitetsudvalg: fire 

medlemmer og tolv møder om året.

2017 – Marts
Etablering af én vinterbade- og åben vand 

svømmeafdeling (minimum 25 aktive 
medlemmer)

2017 – Maj
Etablering af én kajak-afdeling (minimum 

20 aktive medlemmer)

2017 – August
Afholdelse af første årligt  

tilbagevendende jetski demo-dag

2018 – Maj
Udpegning af særlige områder til jetski

2018 – Juni
Uddannelse af seks nye speedbådførere 

under foreningen Søsportscenter Vilsund

2018 – August
Afholdelse af første årligt  
tilbagevendende Brofest

2019 – Juni
Indvielse af Brohuset Vilsund

2019 – August
Afholdelse af anden årligt  
tilbagevendende Brofest

2016
Præsentation af ”Udviklingsplan for 

Sundby Mors 2016 - 2020” med fokus på 
samarbejdet med Vest Vilsund

2016
Præsentation af byfornyelsesprojekt i 

Sundby med forskønnelse af havneplad-
sen som led i udviklingen af Søsportscen-

ter Vilsund
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FÆL L ES DNA 
Af ukendte årsager har morsingboere og 
thyboere gennem tiderne gjort, hvad de kunne 
for at fortælle sig selv og hinanden, at der er 
forskel på befolkningen det ene og det andet 
sted. Måske er det grunden til, at folk fra 
Vilsund Vest og Vilsund Øst/Sundby Mors ikke 
har haft så meget med hinanden at gøre.  

Der ér imidlertid ikke den store forskel. Faktisk 
har vi ganske meget til fælles. Vi oplever det, 
når vi mødes. Vi går i hak på en god måde. 

Både på Mors og i Thy har man talt med en 
lang række repræsentanter for samfundene, 
med det formål at finde ind til de kernevær-
dier der gør hvert område til et helt særligt 
sted at arbejde og bo. De værdier kalder man 
områdets “DNA”, som i denne sammenhæng 
er bundet op på identitetsskabende kultur og 
samhørighed og ikke arvemasse i fysiologisk 
forstand. 

På Mors er arbejdet med at afdække områdets 
DNA sket i forbindelse med tilblivelsen af Mors 
på Forkant 1, og ud fra ønsket om at få et større 
indblik i det lokale værdisæt, som kan være 
med til at bære i en positiv retning. 

I Thy har arbejdet indgået som en del af det 
projekt, som førte frem til kommunikations-
konceptet Følg din Natur 2, der har til formål at 
skabe sammenhæng mellem fortællingen om 
området og det, der rent faktisk møder folk, 
når de flytter til eller besøger området. 

Når vi ser på DNA’et hhv. det ene og det andet 
sted, kan vi rent faktisk genkende os selv i de 
undersøgelser, der er fremlagt – men nok så 
vigtigt: Vi forstår, hvorfor vi går i hak. 

Således viser undersøgelserne det, der efter 
vores opfattelse er den væsentligste lighed 
mellem morsingboere og thyboere: Vi forventer 
ikke, at nogen udefra kommer og klarer sager-
ne for os. Vil vi noget, må vi gøre det selv. På 
Mors taler man om “vi gør det selv”, som en 
“streng” i øens DNA. I Thy kaldes den streng 
“selvstændighed”. 

Vi mener også, at lighederne kan spores i de 
øvrige strenge. “Vi gør det sammen” er en 
streng i DNA’et på Mors. Den streng kalder 
man “pålidelighed” i Thy. “Åbenhed og ånd” i 
DNA’et på Mors er blevet til “frihed” i DNA’et i 
Thy. Når man taler om “snusfornuft” på Mors, 
taler man om  “eftertænksomhed” i Thy. “På 
stedets præmisser” på Mors kaldes “alsidig-
hed” i Thy. Endelig indgår “naturen i generne” 
i DNA’et på Mors, hvilket kaldes “enkelthed” i 
Thy.

Undersøgelserne er selvfølgelig, hvad de er. 
For os er de det tætteste, vi er kommet på en 
forklaring på det værdifællesskab, vi føler, når 
vi nu er sammen om at ville udvikle vores egn 
og tror på, at vandet er et afgørende element i 
den udvikling.

D E N STORE SAMMENHÆNG

1 Mors på Forkant, Morsø Kommune: https://goo.gl/Uhz82L 
2 Brandbog - Kort til Fremtiden - Følg din Natur, Thisted Kommune: https://goo.gl/qXnIxf 
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Hanstholm

Klitmøller

Vorupør

Agger Tange Doverodde Havn
Thissinghus Havn

Sillerslev Havn

Vigsø

Amtoft Havn

Ejerslev Havn

Nykøbing Mors Havn

VILSUND

Thisted Havn
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Overordnet er vi inspireret af hhv. Mors på 
Forkant og Thy på Forkant. Der er tale om et 
arbejde, som kommunerne har gennemført 
i samarbejde med lokale borgerrepræsentanter.

Arbejdet er en del af kampagnen På Forkant 3, 
hvor en række af landets yderområdekommu-
ner med støtte fra Erhvervs- og Vækstministe-
riet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania har 
fået mulighed for at udvikle en ny langsigtet 
strategi. Strategien skal styrke tilpasning, 
omstilling og udvikling i områderne til gavn for 
hele landet. Både på Mors og i Thy er forholdet 
til naturen et afgørende omdrejningspunkt. 

I Thy er strategien bygget op omkring udvik-
lingen af tre slags byer, hvoraf “friluftsbyen” er 
den bytype, som vi mener kan skabe retning 
for Vilsund-området som sådan.  

Friluftsbyerne skal bidrage til den store fortæl-
ling om Thys mangfoldige natur. Friluftsbyer 
befolkes og besøges af mennesker, der har 
truffet en beslutning om at leve et liv, hvor 
naturen er en væsentlig del af livet. Her har 
både børn og voksne, fastboende og turister 
rig og umiddelbar mulighed for at dyrke deres 
friluftsinteresser. Friluftsbyerne ligger langs 
kysten ved havet og fjorden.

Det betyder, at alt hvad der har med adgangen 
til naturoplevelser og et aktivt liv at gøre, skal 
fylde mere, mens skoler, busruter og service 
skal fylde mindre. Det er en forståelsesramme, 
der både adresserer potentialer og udfordrin-
ger, men samlet set giver plads til en ny type 
udvikling.

På Mors er strategien bygget op omkring 
identitetsstærke landsbyer, hvor beboerne har 
taget stilling til, hvilken type landsby og ud-
vikling man ønsker sig. Det hænger meget tæt 
sammen med også at skabe landsbyklynger 

eller netværk, hvor man enten af tematiske år-
sager eller en geografisk afgrænsning arbejder 
sammen og fordeler faciliteter og aktiviteter.

Det betyder bl.a. et farvel til byer, hvor alle 
husene er bygget i vejkanten, så de danner en 
mur mod landskabet. Det betyder en udtyn-
ding af især boliger i vejkanten, så byen nu 
består af de bedst bevarede enklaver eller dele 
af bebyggelser, der stadig har stor brugsværdi. 

Strategien på Mors er samlet under overskrif-
ten “Vi gør det selv sammen”, som udtrykker et 
ønske om at blive bedre til at udnytte fordelen 
ved at være en ø frem mod 2030. En ø der er 
kendt for stærke, nære, driftige og dynamiske 
fællesskaber. 

Vi ser fællesskabet omkring Vilsund som en 
særlig fortolkning af det ønske, og dermed 
en som betoner samarbejde og viden om, at 
Vilsund ikke er verdens navle men ét element i 
en større sammenhæng på Mors og i Thy, hvor 
man i højere og højere grad orienterer sig mod 
vandet som centrum for egnsudviklingen. 

Det skal ses i forhold til strategiplanen Thy 
på Forkant, hvor det fremgår, at området med 
Danmarks mest mangfoldige natur skal danne 
grundlag for landets mest menneskelige vækst. 
Vandet, og dermed naturen i Vilsund, skal ind-
gå som element i den samlende kraft, der både 
skaber en fælles identitet, stærke oplevelser, 
turisme og natur for naturens skyld. 

Vi tror på, at Vilsund-området kan udvikles 
som én friluftsby og dermed indgå som ele-
ment i visionen om at gøre Thy til en interna-
tionalt anerkendt turismedestination indenfor 
friluftsliv med særlig vægt på de nicher, som 
landskabet kan tilbyde.

FRILUF TSL ANDSBY ER  
-  V I  G ØR DET SAMMEN

3 Thy på Forkant, Thisted Kommune: https://goo.gl/LodgXs 
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Vi er inspireret af ideen om samskabelse, som 
den beskrives i Mors på Forkant. Vi mener 
således, at vi som borgere, virksomheder og 
foreninger har et ansvar for, i samarbejde med 
Morsø og Thisted Kommuner, at finde nye og 
bedre løsninger for en fælles fremtid for vores 
hjørne af kongeriget. 

Vi tror på, at tingene sker, når offentlige og pri-
vate parter i fællesskab og gennem tværgåen-
de samarbejde skaber nye og bedre løsninger 
på fælles problemer og finder nye måder at 
udnytte muligheder og potentialer. 

Nærværende skal således ses som et element i 
en proces, hvor vi udfordrer silotænkningen og 
dermed afsøger mulighederne for at samskabe 
et bedre og mere bæredygtigt Vilsund. Gen-
nem Samarbejdsforum Vilsund og Søsports-
klubben Vilsund har vi gjort det let og ligetil 
at invitere alle relevante og berørte parter ind 
med det formål at hjælpe til. 

Vi deltager gerne i udviklingen af nye metoder 
til effektfuld samskabelse og at skabe en fælles 
diskussion om, og dermed en fortsat afsøgning 
af, hvordan vi håndterer de problemer, udfor-
dringer og dilemmaer, der opstår i konkrete 
samskabelsesprocesser. 

Det betyder også, at vi er villige til at gøre sam-
skabelse til omdrejningspunktet for
den fortsatte udvikling af vores fælles evne til 
kreativ problemløsning og sammenhængskraft 
i vores område.  

SAMSK A B E LS E
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