
”Kære deltager på busturen rundt i de seks oplevelsesklynger i Skive kommune. Først en 

rigtig stor tak herfra for jeres gode og store indsats med at gennemføre oplevelsesdagene i 

hvert af jeres lokalområder. Personligt fik jeg jo mulighed for at opleve alle jeres 

lokalområder og det var virkelig nogle skønne dage, hvor jeg fik mulighed for både at møde 

mange interessante mennesker og samtidig personligt stifte bekendtskab med alle de smukke 

åndehuller som findes her i Skive Kommune. Vi var jo også fantastisk heldige med vejret  

Vores dygtige konsulenter John og Peter arbejder netop nu hårdt på at analysere på alle de 

mange matricer ark som I har udfyldt og det vil de fortsætte med indtil efter sommerferien. 

Hvis nogen af jer ligger inde med materiale fra tidligere arbejde om netop jeres 

oplevelsesklynge, så må I meget gerne sende det til undertegnede. Så skal jeg gerne 

videreformidle det til Peter og John så det kan indgå i identitetsudviklingen. 

  

Ellers vil jeg blot ønske jer alle en rigtig god sommerferie med håb om en aktiv og travl 

turistsæson. Og så ser jeg frem til at vi alle mødes igen i august-september måned når 

resultatet af vores arbejde bliver præsenteret. Husk at mele tilbage til Garry på Ørslev 

Kloster (20643943) om hvornår I ønsker at afholdes møde i jeres klynge mellem datoerne.  

 

Mandag den 15. august kl. 13- 15.30 

Tirsdag den 16. august kl. 9-11.30  

Tirsdag den 23. august kl. 14- 16.30 

Tirsdag den 30. august kl. 14.00-16.30 

Onsdag den 31. august kl. 9-11.30 

Onsdag den 7. september kl. 13- 15.30 

Mandag de 12. september kl. 14-16.30 

 

Mange gange tak for sidst. Jeg har lidt nyheder omkring identitetsudviklingsarbejdet, som jeg 

vil bede jer om at videreformidle til jeres klynge.  

  

Jeg forventer ikke at alle kan deltage, men jeg håber naturligvis at så mange af deltagerne fra 

busturen kan komme og høre de foreløbige resultater. Deltagere som ikke kunne deltage på 

busturen er naturligvis også velkommen til at komme. I alle tilfælde er det vigtigt at så mange 

turismeaktører som muligt kan deltage, således at alle får mulighed for at blive præsenteret 

for identiteterne. Ang. Datoer har jeg lagt den tidligst muligt i august, da flere har udtrykt 

ønske om at der hurtigst muligt efter busturerne kunne komme en opfølgning på arbejdet. 

Således at folk ikke glemmer processen.  

 

Jeg har ikke afsat aftenmøder. Da det er min opfattelse at de fleste turismeaktører, godt kan 

mødes i løbet af dagen. Mens restauranter, cafeer mm. netop ikke kan om aftenen. Men hvis 

ovenstående forslag er helt umulige for nogen, må i gerne give mig besked omgående. Så ser 

vi efter muligheden for at finde en alternativ dato og tidspunkt. 

  

Et af de områder, hvor det allerede nu er tydeligt at der er en udfordring i alle klyngerne, det 

er skiltning. På alle oplevelsesdage i alle klyngerne oplevede vi eksempler på mangelfuld 

skiltning, forældet skiltning eller uhensigtsmæssig skiltning. Derfor har vi talt om at vi fra 



administrationens side gerne vil arbejde videre med et fælles projekt på tværs af klyngerne 

omkring skiltning, således at vi alle steder bliver bedre til at vise turisterne rundt, vise dem de 

unikke lokale oplevelser, samt yde et bedre værtskab i det fysiske rum. Et fælles 

skilteprojekt, som tager udgangspunkt i identiteten for hver af klyngerne, kunne også være en 

måde hvorpå klyngernes særlige identitet, deres unique selling points, præsenteres for 

gæsterne ude i landskabet. Dette kan måske gøres visuelt eller gennem et design som 

understøtter identiteterne. Vi forventer derfor at søge midler til et fælles skilteprojekt på tværs 

af de 6 oplevelsesklynger, når identiteterne er på plads. Derudover kan jeg glædeligt meddele 

at Skive Kommunes Økonomiudvalg har bevilliget aktivitetsmidler til klyngerne. Se 

vedhæftede brev.  

  

Ellers er der vist kun at sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte arbejdet med 

identitetsudviklingen, herunder er jeg naturligvis spændt på de resultater som vores 

oplevelsesdage leder frem til. Så jeg vil ønske alle en glædelig sommer og hvis I har 

spørgsmål om noget så er i velkommen til at kontakte mig.   
  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Aaen 

Udviklingskonsulent 

 

Erhverv og Udvikling 

mara@skivekommune.dk 

T: 9915 5579  

M: 2489 5878 
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