Hvide Sande som Europas sejeste udendørsdestination
VÆR MED TIL AT PRÆGE DIN BY!

I Hvide Sande drømmer vi om at få et kunstigt surfrev, som også fungerer som kystsikring – men vi vil mere end det. Vi
vil gerne videreudvikle på de mange herligheder vi har i Hvide Sande, så vi bliver et særligt sted ved Vestkysten, som
borgere i Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune og folk udefra har lyst til at benytte og blive en del af:
… som udflugtsmål, som picnicsted, som shelterplads, som vandlegeplads, som undervisningssted, som støttepunkt for
naturaktiviteter, leg og læring eller noget helt andet…
Dine idéer er vigtige! Hvad skal der til for, at du har lyst til at være endnu mere aktiv i din fritid – med et væld af
udendørsaktiviteter? Det håber vi, at du vil komme og dele med os:
Torsdag den 9. marts kl. 17.00 – 20.00
Adresse:
Captains Lounge – V. Mylius Erichsens Bryghus, Auktionsgade 9, Hvide Sande
Der forudsættes tilmelding
Aftenens program:
17.00
Velkomst og orientering om projektet ved Katrine Kock Frandsen/ Holmsland Klit Turistforening
Orientering om det kunstige surfrev v/ Jørgen Quvang Harck Nørgaard/ Rambøll Management
Trends og tendenser ift. udendørsaktiviteter/-faciliteter
Idégenerering – Hvilke udendørsfaciliteter drømmer du om/hvad tænker du kunne være med til at
sætte Hvide Sande på Europakortet som en af de førende udendørsdestinationer i Europa?
Opsamling og præsentation af aftenens bedste idéer
Næste skridt v/styregruppen
20.00

Farvel og tak for dit bidrag

Vi håber, at se så mange forskellige interessegrupper til aftenmødet som muligt – så vi i fællesskab kan udvikle videre
på de mange ”naturskatte” Hvide Sande byder på. Send en mail til kf@hkt.dk hvis du ønsker at deltage. Vi byder på en
sandwich i løbet af aftenen.
Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner
På vegne af Styregruppen for outdoorprojektet i Hvide Sande
Katrine Kock Frandsen – Holmsland Klit Turistforening
Mail: kf@hkt.dk / tlf: 29 61 78 95

