Ideer fra Glyngøre Kick Off d. 10.4.2010
(mange er realiseret)
Klubber:
Billardklub
Vandsportsklub
Løbeklub
Rulleskøjteklub
Ro-kajakklub
Klatreklub
Judoklub for flere medlemmer i alle aldre
Bordtennisklub
Vinterbadeklub
Madklub for at møde nye - fællesspisning
Jazzklub

Især for børn:
Børn og ungeklub i forbindelse med hallen/cafeteria
Forældre/barn mad

Især for unge:
Ungdommens hus i den gamle fiskeindustri sammen med judokampsport
”ungdomsklub" med diverse aktiviteter i Jamohallerne
Opholds/værested for unge
Downstairs - køres af forældre
Downstairs
Alkoholfrit diskotek for unge
Diskotek i Kassehuset
Motocrossbane

Især for ældre:
Aktivitetscenter for seniorer

Idræt – motion – sundhed:
Udendørs træningspavillon (start som ved surfklub i Skive) ved naturstien
Trampolinspring indendørs
Skøjtebane af kunststof – skabe aktivitet/motion året rundt for alle aldersgrupper
Motionscenter - udvidelse (for seniorer)
By på skrump
Rideskole på marken
Badeland
Sundhedstjek af Glyngøre-boere
Skøjtebane

Familiesport med spisning
Sejleruge i sommerferien
Sejlerskole på havnen en uge om sommeren
Swimmingpool et godt sted
Naturtræningsudstyr langs naturstien
Rulleskøjteløb

Omkring havnen, ved stranden:
Skulptur på havnen med relation til havnens liv
Autocamper p-plads på havnen
Små stande på havnen man kan låne eller leje
Sauna
Træf for motorcykler, veteranbiler en gang om måneden
Kanoudlejning
Shelters til overnatning ved stranden
Badebroer
Få lavet kysten til at aflejre sand ved sandstranden og lave børnevenlige badebroer
Færge/vandtaxa som forbinder spisesteder, bryghus, campingplads mv. langs Limfjorden
Flere stier til stranden, f.eks, ved præstegården + markeringer
Hjertestarter ved sejlklubben
Webcam på havnen
Fiskebutik
”Åben havn” julemarked/kunsthåndværk

Kultur /samvær:
”Gør det selv” hobbyhus
Galleri med dels etablerede kunstnere og upcoming” kunstnere – mulighed for workshops
Lave et ”Vildrose” fællesrum ovenpå Superbrugesen, hvor vi alligevel alle mødes
Årsmøde for alle foreninger, erhverv, butikker, institutioner i Glyngøre
Kokkeskole med fiskeretter – Limfjordens køkken
Retrocafé på museet med hjemmebagt brød
Fjordfiskeri med båd med gourmetmad
Musik på havnen i sommerperioden på faste aftener –annonceres
Højskolearrangementer og litteraturkredse
Tresserbal i Kassehuset
Tænk ud over bygrænsen, evt. hele Salling – svømmeklub, ekstrem sport, sommerferie, hvor hele
Familien kan melde sig til aktiviteter, som alle har lyst til: wellness, fiskeri, kajak, cirkus,
gruppeoplevelser,
Fællesrejser, gourmet, kunst
Koncert bag museet med lokale bands (Glyngøres anlægskoncert)
Aftenskole (glas, pileflet, keramik osv)
Øvelokale til lokale bands
Små musikarrangementer ved Kassehuset især i sommerhalvåret
Brug skovbørnehaven til naturskole i sommerferien
Påskeløb for alle – find æg i skoven
Fællesspisning (hver onsdag om vinteren)
Forældre/børn mad

Erhverv:
Innovationsrum for iværksættere
Udbygning af campingpladsen med kajakudlejning og -skole
Mikrobryggeri Glyngøre –øl, økonomisk funderet på anparter
Restauranter

Turisme:
Guidede ture for turister om sommeren i byen og i naturen
Folder om Glyngøre til at tage med på feriesteder til inspiration
Bed and breakfast Zimmer/rooms – annonceres
Gl. Købmandsgård: bed and breakfast café og galleri

Infrastruktur/planlægning:
Snerydning af stisystem + tilgængelighed
Gangbro så man kan gå langs stranden + kystsikring
Udstykning af grunde til 0-energihuse/energivenlige huse – måske arkitektkonkurrence
Genoplivning af stiprojekt fra Fremtidsbilleder
Skilte til stier og naturstier + foldere med kort over stierne + cykelstier
Flere borde/bænke på naturstien
Anlæg af shelterpladser langs vand + nye naturruter fra Vile og til Grynderup
Flere papirkurve i byen – hold vores by ren
Hundeskov med automater til poser
Belysning langs banestien fra havnen og ud af byen
Busholdeplads ved Visdal

Ideer til brug af Jamobygningerne:
Laserbane
Skaterbane
”Monkey Tonkey”land
Skatepark Jamohøjskolen
Koncert i Jamohallerne

Andet:
Bagagerumssalg
Glyngøre legat
Glyngørenøgle, der kan købes af byens borgere og som kan låse op for: lånecykler, lånekajakker,
lånerobåde, låneWebergrill osv.
Totalt professionelt samarbejde med Dueholmskolen
Glyngørekalender

Markedsføring:
Velkomstfolder til nytilflyttere
Meddeler til Skive Folkeblad
Markering af bord og bænke på hjemmesiden

Hjemmeside med nye bo-områder
Video/billedserie af området
Logo for Glyngøre som øl-etikette
Feriemesser
Hjemmesiden – synliggør de mange sportsklubber og medlemmernes præstationer på landsniveau
Plakatsøjle
Turist/beboer – Vildrosens målretning

