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I vinteren 2015 gik en række foreninger i Til-
sted sammen for at udvikle samarbejdet 
og lave en udviklingsplan for Tilsted . Dette 
skete i regi af Landsbypiloterne, hvor Tilsted 
som en af fire landsbyer i Thy og Mors fik mu-
lighed for at få udarbejdet en udviklingsplan 
med konsulentstøtte fra projektleder i Lands-
bypiloterne; Jeanette Lund Kommunikation . 
Samtidig har Tilsted Piloterne deltaget i alle 
Landsbypiloternes kurser henover vinteren 
2015-2016 .

Foreningerne, der tog initiativet var:
Tilsted Beboerforening
Tilsted IK
KFUM Spejderne
Børnehuset Kathøjs forældreråd
Tilsted Skoles skolebestyrelse
Tilsted Menighedsråd

Senere er der kommet en række lokale, er-
farne projektledere med .

Processen blev startet med et fælles for-
eningsmøde 3 . december 2015, hvor ideen 
om et bredere samarbejde og en fælles ud-
viklingsplan blev fremlagt . Det blev meget 
positivt taget imod og alle kom med god 

Indledning energi . Der blev skabt ny synergi mellem for-
eningerne, og det blev klart, at der var et øn-
ske om at samarbejde mere . Via en brain-
storm kom endnu flere gode ideer på bordet.

Initiativgruppen har holdt en lang række mø-
der, hvor der blev arbejdet med vision, mis-
sion, værdier og strategiske mål og ind-
satsområder, som blev præsenteret på et 
borgermøde 26 . april 2016 . 

På borgermødet blev der med udgangspunkt 
i de strategiske mål og indsatsområder arbej-
det med fem emner:

• Attraktivt erhvervsliv

• Grønne områder (fjord, land og vej/stier)

• Egne aktivitetslokaler (hal, 
forsamlingshus, mødelokaler m .m .)

• Bosætning (daginstitutioner, skole m .m .)

• Foreningsliv (eksisterende, nye, events)

På baggrund af ideerne herfra er der udar-
bejdet en handlingsplan og nedsat en række 
grupper, der arbejder med de konkrete pro-
jekter, som skal være med til at indfri visionen 
for Tilsted .

Tilsted har nu dannet Tilsted Piloterne, som 
er Tilsteds nye udviklingsgruppe og samar-
bejdsorgan . Gruppen består af repræsentan-
ter for en række foreninger og er forum for 

samarbejde og udvikling af Tilsted . Tilsted Pi-
loterne har nedsat en koordinerende styre-
gruppe, som i det daglige tager hånd om ud-
viklingsplanens realisering .

Vi glæder os til at se udviklingsplanen blive til 
virkelighed!

Tilsted Piloterne

Tilsted Skole
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Karakteristik af Tilsted

Beliggenhed
Tilsted ligger midt i Thisted Kommune, umid-
delbart syd for Thisted By . Tilsted består af 
en gammel landsby og af et stort boligom-
råde, som opstod i løbet af 1960’erne og 
1970’erne, og som fortsat er under udvikling . 
Den gamle landsby Tilsted findes næsten 
ikke længere, men i den østlige del af Tilsted 
har vi et område med landbyens præg med 
børnehave, skole og landsbykirke . 
Tilsted ligger midt mellem Limfjorden mod 
øst, store landbrugsområder og hovedvej 
A11 mod syd og vest og Thisted By mod nord . 

Offentlig Service
Der er nemt til det hele i Tilsted, der har egen 
skole og børnehave . Tilsted Skole har 182 
elever, fordelt på 0 . – 6 . klasse . I 2011 blev 7 . 
klasse flyttet til Tingstrup Skole, der ligger 
ca . 2 km . fra Tilsted . Tilsted Skole har også 
en skolefritidsordning, Oasen . Den integre-
rede børneinstitution Kathøj, der er bygget i 
2012, er nabo til Tilsted Skole . Kathøj rummer 
såvel en børnehave- som en vuggestueafde-
ling med plads til i alt 70 børn . Dertil kommer 
såvel kommunale som private dagplejeplad-
ser i området . I Tilsted ligger også et stort 
ældrecenter, Dragsbækcenteret, som huser 

mange ældre borgere, ikke blot fra Tilsted, 
men fra hele Thisted Kommune . Ved siden af 
Dragsbækcentret ligger Beredskabsstyrelsen 
Nordjylland, der ikke direkte er en del af den 
offentlige service i Tilsted, men som vi allige-
vel anser for at være et aktiv for området . 
Tæt på skolen ligger også den gamle landsby-
kirke, der er bygget i middelalderen, og der 
er flere frikirker i området. Derudover er der 
få km til nærmeste læge, tandlæge og lig-
nende, ligesom Sygehus Thy-Mors ligger kun 
5 km fra Tilsted . Inden for almindelig cykel-
afstand ligger også Thisted Gymnasium, EUC 
Nordvest og andre uddannelsesinstitutioner .  

Boliger
Der er mange gode boliger i Tilsted til de 
1746 borgere, som vi er pr . 1 . januar 2016 . Der 
er flest parcelhuse, som for en stor dels ved-
kommende er bygget i 60’erne og 70’erne, 
men der bygges også fortsat bl .a . i et nyt bo-
ligområde i Tilsteds sydlige udkant, hvor det 
stadig er muligt at købe en byggegrund . Der 
er også rækkehuse i Tilsted, såvel andels- 
som lejeboliger . Samt et egentlig boligudlej-
ningsområde tæt på skole og sportsplads . 
Alt dette betyder, at Tilsted er attraktiv såvel 
for børnefamilien som for den eller de ældre, 

Klovneløb
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som flytter ind fra omegnslandsbyerne; og det gælder uanset om man 
er til eje- eller lejebolig .

Kultur og fritid
Der er et fint og varieret foreningsliv i Tilsted. Tilsted har egen Idræts-
klub, hvor mange både børn og voksne dyrker fodbold . Området byder 
også på Thisted Roklub, der har base lige op ad Limfjorden . KFUM-spej-
derne har en spejdergruppe med eget spejderhus i Tilsted, Tilsted Be-
boerforening er initiativtager til en lang række aktiviteter for områdets 
beboere og Tilsted Kirke inviterer året rundt på foredrag, koncerter, ba-
bysalmesang og andre arrangementer for både børn og voksne . Oveni 
i dette mærker vi for øjeblikket, at   samarbejdet om arrangementer 
og aktiviteter mellem foreninger og institutioner i Tilsted er inde i en 
positiv udvikling . I øjeblikket undersøger en beboergruppe mulighe-
derne for at erhverve en ejendom i Tilsted med henblik på ombygning 
til idrætshal og moderne ”forsamlingshus” . Tilsvarende er der planer 

om at forskønne de grønne områder i Tilsted . De foreninger, der even-
tuelt ikke findes i Tilsted, er der let adgang til i Thisted, som året igen-
nem har meget at byde på bl .a . inden for musik og teater .

Trafikale forhold
Der er et veludviklet gang- og cykel sti system i Tilsted . Samt hastig-
hedsdæmpende foranstaltninger på nogle af villavejene . I 2016 får vi 
taget første spadestik til ønsket om at få en cykelsti fra Silstrup til Ting-
strup Skole . Der etableres cyklesti fra Tilsted byskilt ved Tømmergår-
den til rundkørslen mod Malervej, der er skolevej til Tingstrup Skole . 
Det er vigtigt at få en sikker skolevej fra Silstrupvej begyndende ved 
Simons Bakke frem til Tingstrup Skole, så børnene der går i overbyg-
ningsskolen på Tingstrup, kan sendes sikkert afsted på cykel . Derud-
over er der timedrift med bybussen til Thisted Centrum .

Klovneløb Sommerfest Tilsted IK – U7/U8
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Erhverv
Videncenter Thy-Mors i Silstrup, dvs . den sydlige del af Tilsted, er en succes . Centret 
er centralt placeret i forhold til hovedvej A11 og rummer forskellige rådgivningsvirk-
somheder inden for landbrug og service . Det har vist sig, at når fagfolk fra forskel-
lige fagdiscipliner samles under et tag, så formår de at skabe et inspirerende, inno-
vativt, tværfagligt miljø . I Tilsted og Silstrup ligger adskillige andre større og mindre 
erhvervsvirksomheder, bl .a . Oticon A/S samt en række håndværksvirksomheder, bil-
forhandlere og forskellige servicevirksomheder . Det er fortsat muligt for erhvervs-
drivende at købe byggegrund til småerhverv i området . Der arbejdes også med pla-
ner om at etablere tilbud og netværk for lokale iværksættere, - ligesom det overvejes 
at skabe nye kontorfællesskaber i området . 

Detailhandel
Tilsted ligger tæt på Thisted, og borgerne har dermed let adgang til enhver form for 
detailhandel . I Tilsted er der to dagligvarebutikker, KIWI og Aldi, ligesom der er et 
stort hotel, Hotel Limfjorden, hvor der er restaurant, mulighed for at holde fester og 
lignende .  

Rekreative forhold
Tilsted er en landsby i byen . Gå en tur op på Tilsteds højeste punkt, Bavnhøj, så har du 
udsigt til det hele: Tilsteds store parcelhusområde og den gamle landsby med skole 
og kirke, de grønne landbrugsområder med køer eller afgrøder, den blå Limfjord og 
øen Mors i det fjerne samt Thisted Købstad med et velassorteret handels- og kultur-
liv ganske tæt på Tilsted . 

I Tilsted er der noget for enhver alder og enhver smag . Masser af stier til cykel- og 
gåture på landet og langs vandet, muligheder på fjorden for den ro- eller sejlglade, 
gode legepladser til de små, grønt område med vandhuller, bænke og meget andet .

Tilsted set fra oven
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Projektbeskrivelse for  
Tilsted Piloterne

Baggrund for projektet
Da Tilsted Skole i 2010 var lukningstruet voksede sammenhol-
det og fællesskabsfølelsen i Tilsted omkring at bevare skolen 
i Tilsted . Det blev tydeligt, at Tilsted ikke kun har få ildsjæle, 
men mange borgere, der brænder for vores område og har 
lyst til at tage del i udviklingen af Tilsted . Her blev de før-
ste frø, til det spirende sammenhold, sået . Foreningslivet er 
blomstrende, og opbakning og deltagelse til opgaver og ar-
rangementer er stigende . Gennem de sidste år, har vi oplevet 
en vækst i Tilsted med et stærkt erhvervsliv, en øget interesse 
for bosætning, og andelen af unge mennesker og børnefami-
lier er steget . Der er stor efterspørgsel til daginstitutionen, 
og skolen har fået en topplacering i en landsdækkende triv-
selsmåling .

Idé
Der er mulighed for at styrke vores område ved et tættere 
samarbejde foreningerne og bestyrelser imellem og en koor-
dineret indsats, der styres via samme overordnede værdisæt . 
Repræsentanter fra foreninger og bestyrelser i området mø-
des for at skabe en fælles forståelse af vores værdier i Tilsted . 
Der arbejdes med en fælles vision, som bliver rygraden i en 
udviklingsplan for området og danner en naturlig ramme for 
den måde vi organiserer os på, strukturerer vores fælles opga-
ver, og projekterne vi sætter i gang . Det vil give et solidt fun-
dament til at udvikle vores område i fremtiden . 

Tilsted Kirke
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SWOT analyse af Tilsted

I starten af processen blev der kigget på Tilsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler . 
Det giver et godt udgangspunkt for at se på, hvor Tilsted kan udvikles .

MULIGHEDER
• Vækst i området

• Større inddragelse af erhvervslivet

• Vækst i erhvervslivet

• Markedsføring (Tilsted som 
landsbyen i byen)

• Søg presseomtale i en struktureret 
proces

• Foreningssamarbejde på tværs

• Finde et samlingssted

• Lavere gennemsnitsalder

• Tæt på strand og vand

•  Foreningsliv

• Bygningerne fra DGS

SVAGHEDER
• Skole kun til 6 . klasse

• Samlingssted (Beboerhus)

TRUSLER
• Eventuel politisk modstand

• Land vs . by

STYRKER
• Vækst i området

• Billigste byggegrunde i Thisted 
området

• Nyere integreret daginstitution  
med nyere ombygget skole som 
nabo

• Skolen scorede blandt de 
100 bedste i landet i en 
trivselsundersøgelse fra Ministeriet 
for Undervisning og ligestilling i 
2015

• Frivillige ressourcer

• Større opbakning i foreninger og til 
arrangementer

• Indkøbsmuligheder

• Tæt på byens centrum

• Aktivt foreningsliv

• Mangfoldighed 
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I drøftelserne frem mod vision og mission samt værdier, har 
diskussionerne kredset omkring en række emner, som Tilsted 
Piloterne mener, er vigtige for Tilsted . Visionen er derfor byg-
get op omkring disse emner:

• Højt kommunikationsniveau mellem foreninger, 
virksomheder, institutioner og borgerne generelt

•  Gode forhold for børn og unge

•  En bosætningsby

•  God beliggenhed i by, ved fjord og natur .

•  Mangfoldigt kultur- og fritidsliv

•  Attraktive arbejdspladser

•  Diakoni

•  Nærhed og sammenhold

•  Deleøkonomi

Mission
Tilsted Piloterne vil imødekomme lokalsamfundets behov for 
viden om de mange forskellige muligheder, som tilbydes i Til-
sted, samt fremme borgernes interesse i at gøre brug af disse 
tilbud .

Vision
Det er Tilsted Piloternes vision, at Tilsted står stærkt og posi-
tivt i den offentlige bevidsthed som et område, der appellerer 
til alle og tiltrækker mange nye borgere på grund af god be-
liggenhed og rigtigt mange tilbud, samtidig med at borgerne 
i Tilsted har et godt sammenhold og kendskab til hinanden .

Vision

Børnehuset Kathøj

Børnehuset Kathøj
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Værdigrundlag

Engagement og glæde
Det er værdifuldt, at Tilsted Piloterne, de in-
volverede foreninger, virksomheder og insti-
tutioner, m.fl. påtager sig et medansvar for 
planlægning og realisering af de beslutnin-
ger, som vedtages samt fremmer et positivt 
omdømme og giver udtryk for, at det er sjovt 
og berigende at beskæftige sig med udviklin-
gen af Tilsted og igangsatte aktiviteter .

Opbygningen af 
udviklingsplanen for Tilsted

Mission:
Hvorfor er vi her ?

Vision:
Hvor er vi om 5-10 år ?

Værdier:
Hvad er den rigtige måde  

at gøre tingene på 

Strategiske mål:
Hvad er de rigtige ting at gøre ?

Handlingsplaner:
Hvad skal gøres ? Af hvem ?  

Hvordan ?

Gennemførelse:
Gøre tingene rigtigt og kontrollere,  

at vi nåede det, vi ville.

Samarbejde og respekt
Det er værdifuldt for Tilsted, at der er et godt 
samarbejde Tilsted Piloterne imellem samt 
med borgerne, og at dette samarbejde fore-
går med respekt for hinandens forskellighe-
der, og at alle bakker hinanden op og er åbne 
omkring håndtering af konflikter.

Kvalitet og professionalisme
Det er værdifuldt for alle borgere, at man er 
kvalitetsbevidst, når der skal træffes beslut-
ninger, og disse skal udføres, så både nye og 
ældre medlemmer føler, at der sker en udvik-
ling, og at de har udbytte af de udbudte ak-
tiviteter . Det er ligeledes værdifuldt, at bor-
gerne i Tilsted kender baggrunden for og 
målet med Tilsted Piloternes planer .

Dialog og åbenhed
Det er værdifuldt, at Tilsted Piloterne og 
borgerne i Tilsted indgår i en god dialog og 
er opmærksomme over for hinanden, og at 
kommunikationen er præget af åbenhed, ær-
lighed og tolerance .
 
Ambitioner og vilje til satsning
Det er værdifuldt, at vi tør tænke ambitiøst – 
at vi kan tænke utraditionelt - og er fremsy-
nede i vor planlægning og ser muligheder – 
og derpå lægger vægt på handling frem for 
ord .

Tour de Tilsted
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Strategiske mål og indsatsområder 

 STRATEGISKE MÅL INDSATSOMRÅDER:

1) 
Vi vil lave en samlet plan over de grønne områder, 
stier og cykelstier i Tilsted og arbejde for flere 
vandaktiviteter og gode muligheder for udeliv.

Tilsted er en landsby i Thisted. På alle sider rundt om landsbyen grænser natur- og kulturlandskabet op. 
Den samlede plan for naturen vil styrke billedet af en landsby med store kvaliteter bundet i nærheden til dette  
kultur- og naturlandskab. I Tilsted kan du bo midt i kommunens hovedby og alligevel med nærhed til natur- og 
kulturlandskabet, som en traditionel landsby. Den overordnede vision, er at der i løbet af 5 år fuldendes en cirkulær  
hovedsti, som omkranser Tilsteds bygrænse. Hovedstien skal forbinde s til det eksisterende net af stier, som løber  
gennem Tilsted by. Stien skal have en stærk identitet og det er målet, at stien bliver navngivet, ved en borger-  
involverende navnekonkurrence.

Målet er et hovedstiforløb som,
• løber fra landsbyens centrum langs byens sydlige grænse
• krydser Simons Bakke og giver adgang til fjorden
• løber langs stranden og fjord ind mod Thisted 
• finder vej langs Dragsbæk og op til Silstrupvej, langs den grønne kile (kort) og løber langs byens hovedgade til  

landsbyens centrum.  

En nedsat arbejdsgruppe vil arbejde mere konkret med de mulige løsninger og varetage dialogen med offentlige 
myndigheder og involverede lodsejere. Arbejdsgruppen vil afsøge muligheder for at lave tiltag og aktiviteter i  
samspil med lodsejerinteresser. (Hotel Limfjorden, CF, Roklubben, Dragsbæk mv.)

Et mål for planen er, at den grønne kile mellem Landlyst, området nord for Tilsted, og landsbyen mod syd, i langt  
højere grad skal give rekreative muligheder. 

Dragsbæk (bækken) der ligger hengemt i landsbyen skal i højere grad synliggøres og bringes i spil som et aktiv,  
der kan bidrage med identitet, muligheder for leg, ophold og rekreation. 

Langs hovedstien skal arbejdsgruppen undersøge muligheder for at udvikle de eksisterende grønne områder med 
eksempelvis bålhytter, frugttræer/haver med uddannelsesformål for skole og daginstitution.

Arbejdsgruppen vil endvidere arbejde for at sikkerheden for skoletrafikken øges for såvel børn der går i skole i  
Tilsted, som børn der går i skole i Tingstrup. 

Arbejdsgruppen består af:  
Ilse Haugaard, Klaus Klim, Carl Henning Jeppesen, Gitte Schjøtler, Tanja Christiansen og Morten Olesen

Tovholder:  
Esben Broe
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 STRATEGISKE MÅL INDSATSOMRÅDER:

2) 
Vi vil styrke foreningslivet og have flere 
foreningstyper til Tilsted 

• Forbedre beboerforeningens hjemmeside med facebook plugin med fælles arrangementskalender hvor alle foreninger kan 
lægge arrangementer op

• Opsætte flere opslagstavler, evt. tablets der sættes op på centrale steder (skole, børnehave, kirke og indkøb)
• Udarbejde velkomst folder med informationer om foreninger/samarbejdspartnere. 
• Udarbejde en Tilsted app
• Udvidet foreningssamarbejde til arrangementer mv.
• Afdække behovet for nye foreninger
• Skabe nye behov

Arbejdsgruppen består af: En repræsentant fra hver forening

Tovholder: Beboerforeningens bestyrelse

3) 
Vi vil have flere virksomheder og  
arbejdspladser i Tilsted

• Rundkørsel til erhvervsområdet
• Thy Erhvervs Invest
• Fælleshus
• Kontorarealer
• Rugekasse for virksomheder
• Mentorordning
• Kvartalsmøder virksomheder imellem
• Præsentationsvideoer af virksomheder i Tilsted
• Ansvar for uddannelse

Med hensyn til kontorfællesskab, så er der behov for at udvide mulighederne, da såvel Videnscenter Thy-Mors som 
3F-bygningen er fyldt op. Der bør derfor fokuseres på denne løsning, hvor der måske også kan indrettes en satellit af Thy 
Erhvervsforum og andre organisationer.

Øget fokus på netværk og udviklingssamarbejde med virksomhederne i området. Øget lokal rådgiver tilbud. Lokale kursus- 
og uddannelsesmuligheder.

Fokus på byggegrundene til småerhverv i Silstrup, hvor ejeren må bygge privatbolig sammen med sin virksomhed.
Vi tænker os, at en video om dette kan være effektiv til at sætte fokus på potentialerne.

Arbejdsgruppen består af: Peter Nielsen, Søren Hundahl, Jesper Foged

Tovholder: Leif Amby

• Erhvervsforening
• Fælles informations hjemmeside
• Brochure
• Infofoldere ved ejendomsmæglere
• Motorvej/motortrafikvej
• Offentlig transport
• Kend din by
• Åbning af vej mellem Hundahl og malervej til tung trafik.
• Etablere lokal erhvervsforening
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 STRATEGISKE MÅL INDSATSOMRÅDER:

4)  
Vi vil arbejde for en
attraktiv bosætning

• Videreudvikle nuværende skole- og dagtilbud.
• Finde den demografiske profil for Tilsted

For at fastholde og tiltrække borgere til Tilsted har vi i forvejen et rigtig godt fundament, som vi vil videreudvikle. Skole 
og dagtilbud er grundstenen for alle børnefamilier, og derfor er det helt essentielt, at vi fortsat har et attraktivt dag- og 
skoletilbud i Tilsted, der dækker børn i
aldersgruppen 0-13 år. Der er mulighed for at vælge dygtige dagplejere i både kommunalt og
privat regi. Børnehuset Kathøj er et populært valg med ude- og dyreliv, som også tiltrækker
børnefamilier udenfor Tilsted. Tilsted Skole ligger ved siden af Børnehuset Kathøj, og sammen giver de en tryg brobygning 
mellem børnehave og skole for både børn og voksne.
Undervisningsministeriet har foretaget en trivselsmåling, der fagligt og socialt placerer Tilsted Skole i top 100 ud af over 
1200 skoler på landsplan. Undersøgelsen bekræfter, det arbejde der lægges i at skabe en hverdag med grobund for læring 
og udvikling. Borgerne i Tilsted bakker op om vores skole- og dagtilbuds positive udvikling og vil arbejde for, at vi i Tilsted 
fremadrettet har disse tilbud til borgerne i kommunalt eller privat regi – gerne i den nuværende form.
De andre strategiske mål og indsatsområder vil alle understøtte en attraktiv bosætning i Tilsted.
Ud fra dette arbejde, bliver der udarbejdet en demografisk profil for Tilsted, der skal bruges som pejlemærke i vores fortsatte 
udviklingsarbejde.

Arbejdsgruppen består af: Styregruppen

Tovholder: Styregruppen

5)  
Vi vil arbejde på bedre PR om og branding  
af Tilsted

• Synliggøre i medierne hvad vi laver af begivenheder og arrangementer
• Brande Tilsted – (lands)byen i byen
• Styrke fortællingen af Tilsted som Landsbyen i byen

Arbejdsgruppen består af: Mariann Amby og Klaus Brostrøm

Tovholder: Styregruppen

6)  
Vi vil have et fælles samlingspunkt med 
foreningslokaler, festlokale, hal og møderum.

• Arbejde for en multihal i de halbygninger, som er kommet i overskud hos Oticon/DGS. Dette i form af en selvejende 
institution udviklet i et strategisk samarbejde med Oticon/DGS. Multihallen skal kunne bruges som idrætshal, forsamlings 
og beboerhus samt mødested for Tilsteds borgere, Skole og dagtilbud, foreninger og erhvervsliv. 

• Etablere samarbejde med eksisterende foreninger som kunne tilbydes plads i Tilsteds nye Multihal.
 
Arbejdsgruppen består af: 
Kaspar Jensen, Anni Douglas Andersen, Line Vinther, Dan Kirk, Peter Bak, Poul Frimor, Peter Agesen og Morten Vinter
 
Tovholder: Bjarne Bloch/Peter Agesen
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Kort over Tilsted
og kommende  
udviklingstiltag

Udviklingstiltag

1. Attraktive dag- og skoletilbud

2. Rekreativ park

3. Multihal i DGS bygninger

4. Grønne rekreative stier

5. Sikker overgang ved Simons Bakke

6. Flere vandaktiviteter

7. Adgang til den grønne kile

8. Synliggørelse af bækken Dragsbæk

9. Sikker skolevej
            Ny hovedsti rundt om Tilsted
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Udviklingsarbejdet i Tilsted er overordnet or-
ganiseret ved at foreningerne har mindst en 
repræsentant i gruppen Tilsted Piloterne . Til-
sted Piloterne mødes hvert halve år (eller ef-
ter behov) og brainstormer på nye udviklings-
tiltag samt giver sparring på udfordringer og 
sikrer det gode samarbejde .
Tilsted Piloterne har nedsat en koordine-
rende styregruppe, som har udviklingsplanen 
og udviklingsarbejdet som hovedprioritet .

Der er nedsat fem selvstændige  
arbejdsgrupper:
Grønne områder
Foreningssamarbejde
Erhvervsliv
PR/branding
Fælles lokaler

Bosætning understøttes af indsatsområ-
derne i de fem ovenstående arbejdsgrupper, 
hvor formålet er at gøre Tilsted mere attrak-
tiv for nuværende og kommende borgere . 

Hver gruppe har en tovholder, der refererer 
til styregruppen . Der kan blive nedsat yder-
ligere arbejdsgrupper undervejs i processen, 
når behovet opstår .

Organisering og fundraising 

Grønne områder

Erhvervsliv

PR / Branding

Fælles lokaler

Koordinerende styregruppe
(udviklingsplan, bosætning 

og fundrasing)

Foreningssamarbejde

TILSTEDPILOTERNE
(Foreningerne har mindst en  

repræsentant hver)
Økonomi:
Meget af vores finansiering skal komme igen-
nem ansøgninger ved Fonde og vi vil indgå 
i en konstruktiv dialog og samarbejde med 
disse . Vi vil også iværksætte en husstandsind-
samling iblandt borgerne i Tilsted .

Styregruppens opgaver er:

• gennem tovholderne at sikre, at 
arbejdsgrupperne fungerer

• at koordinere nuværende og kommende 
udviklingstiltag ifølge udviklingsplanen 
blandt andet ved at udarbejde en 
milepælsplan samt opfølgning på idebank 
fra Borgermødet .

• at arbejde med bosætning

• at sparre og koordinere i forhold til 
fundraising

Styregruppen består af:
Karsten Pilgaard
Jesper Thomsen Grauenkjær
Pia Balle Ravnborg

Tovholder:
Karsten Pilgaard
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Foreningssamarbejde og arrangementer
• Integreret foreningsliv – Formaliseret foreningsarbejde
• Fælles aktiviteter
• Fælles arrangement kalender
• Samarbejde imellem alle foreninger skole og børnehave
• Fælles kalender og markedsføring
• Bespisning af ældre enlige
• Tænding af juletræ
• Det bedste ungdomstilbud om aftenen
• Integration af borgere og erhvervsliv

Branding og PR
• Velkomstpakke med infofolder
• Synlighed af eksisterende foreninger
• Branding af Tilsted

Fælles lokaler/faciliteter
• Motionsrum
• Kælkebane/skøjtebane
• Multihal – alle aldersgrupper
• Samlingssted/Hal
• Fælles fysiske rammer (DGS)
• Forsamlingssted/Hal
• Tilsted Skoles gymnastiksal til idræt f .eks . fægtning – gerne i ny hal
• Udnyttelse af ”søen” til kreative aktiviteter
• Amfiteater
• Fristed
• Fælles samlingssted

Infrastruktur
• Sikker skolevej og cykelstier

Sammenfatning af mål for Tilsted
• Fælles opbakning
• Synliggøre muligheder
• Fælles samlingssted
• Selvforståelse: Hvad er Tilsted
• Byde godt velkommen
• Sikre aktiviteter (for alle)
• Bevare skole og pasningstilbud

Brainstorm på ideer fra Tilsted Pilotmøde:

Bilag

Legepladsen ved Åbrinken
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 FÆLLES LOKALER

Årligt abbonnement

Køkken

Sodavand/slikautomater

Kiosk

Squash

Etablerede foreninger

Legepatrulje/Ungdomsklub

Skøjtebane om vinteren

Gymnastik med springgrav

Klatrevæg

Badminton

Basketball

Volley ball

Udlejning Beredskabscenter

Udlejning rødekors/
udlændingestyrelsen

Curling

Dans

Enkebal/Singlefest

Kulturaftener

Fællesspisning

Bankospil

Salg af andele

BOSÆTNING HVORFOR TILSTED?

Arbejde Børnehave, skole dagpleje

Roligt Foreninger

Institutioner til børn Flot natur

Kathøj Velkomstgave til tilflyttere

Landsby i byen God offentlig transport

Lokal Kirke Godt fællesskab

Billige byggegrunde Natur/strandområde

Skole, institution, dagpleje  
(Fundament for bosætning)

NatuLinks til andre foreningers 
hjemmesider

Købmand Grønne områder

Tæt på fjord og natur Positivt middelklasseområde

Vi har ”pakken” Mange blinde veje(Sikkerhed)

Fællesskab/Sammenhold Stisystem

Rigtige huse til god pris Barnefødte indbyggere

By i udvikling

Generationsskifte igang

Fra mund til mund

Godt naboskab

Ressourcestærke

”Ringe til Tilsted” (Fælles telefon  
til Ressourcestærketilfældig  
Tilstedborger, for kommende beboere)

Tæt på centrum

By i byen

 BOSÆTNING FORBEDRINGER

Hal til sport, foredrag, koncerter

Legeplads Lupinvej

Legeplads ved Åbrinken (Læ, skyggeplads)

Aktive ældre (Fælles faciliteter) et projekt,  
kontakt entreprenør

Cykelsti til Silstrup

Anden fartdæmpning på Tilstedvej

Skolen skal fremstå som en enhed med  
overbygning i Tingstrup

Ungdomstilbud

Flere træer langs Silstrupvej

Fartdæmpning Silstrupvej

Multihal

Lejeboliger til ældre, enlige, enlige med børn

Fartdæmpning Silstrupvej, Tilstedvej, Grandalsvej

Byggegrunde(Efter kløvervej)

Brug tavlen ved Kiwi (Flere tavler)

Fælles kalender

Aktiviteter

God reklame for handlende udenfor Tilsted

Flere stisystemer

Flere indgangsveje til Gråkildevej

Nabofællesskab

Egne lokaler

Bilag

Stisystem fra Oticon mod Bavnhøj
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 ERHVERVSLIV

Rundkørsel til erhvervsområdet

Thy invest

Fælleshus

Kontor arealer

Rugekasse for virksomheder

Mentor ordning

Kvartalsmøder virksomheder  
imellem

Præsentationsvideoer af 
virksomheder i Tilsted

Ansvar for uddannelse

Erhvervsforening

Fælles informations hjemmeside

Brochure

Infofoldere ved 
ejendomsmæglere

Motorvej/Motortrafikvej

Offentlig transport

Kend din by

Åbning af vej mellem Hundahl og 
malervej til tung trafik

 GRØNNE OMRÅDER

Sikker skolevej

Sikre overgange på Simonsbakke

Forbedring af kyststrækningen 
nedenfor CF og Hotel

40 km/t i hele Tilsted

Adgang til kysten ved Silstrup 
ved evt. udstykning

Gennemkørsel med lastbiler  
forbudt på Tilstedvej

Tung trafik ud af bydelen

Adgang til Dragsbæk å

MULIGE KANDIDATER  
FÆLLESLOKALER

Kaspar Jensen

Anni Douglas

Line Vinther

Peter Bak

Bjarne Bloch

Poul Frimor

Peter Agesen

Morten Vinther

Andre kategorier/ 
gengangere

Infrastruktur

Fælleskalender

Aktiviteter

PR KANDIDAT - 
BOSÆTNING

Mariann Amby

Klaus Brostrøm

GRØNNE OMRÅDER

Ilse Haugaard

Klaus Klim

Carl Henning

Esben Broe

Gitte Sjötler

Morten Olesen

STYREGRUPPE

Karsten Pilgaard

Jesper Grauenkjær

Pia Ravnborg

FORENINGER

De enkelte foreninger

FONDE

Esben Broe (konsulent)

GRUPPESUPPLEANTER

Allan Molnit

Alex Jensen

MULIGE KANDIDATER 
ERHVERV

Kaspar Jensen

Peter Nielsen

Søren Hundahl

Jesper Foged

Leif Amby

Bilag

Affaldsindsamling Tilsted Skole



Projektet er en del af Landsbypiloterne, der har modtaget støtte fra Landsbygruppen Thy,  
Landdistriktsrådet på Mors, Thisted Kommune, Morsø Kommune og LAG Thy-Mors.

Grafisk design af udviklingsplanen  
er delvist sponsoreret af Vizuall

Landdistriktområdet for  
Morsø Kommune

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne: 
Danmark og Europa investerer 
i landdistrikterne

Thy-Mors

Stafet for Livet, Hold Tilsted


