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Kære borger og sommerhusejer i Vorupør 
 
 
Udvikling i Vorupør 

Vi har glædet os til at fortælle jer om et igangværende arbejde, som Borgerforeningen og Erhvervsforeningen i 
fællesskab har igangsat. Det handler om fremtidig udvikling i Vorupør, en udvikling som vi ønsker skal være til gavn 
for både byens borgere og de mange turister, som vælger at besøge os. Det siger sig selv, at det er et omfattende 
arbejde, der er igangsat, men det er samtidig spændende og udfordrende. Vi har valgt at begynde med det mest 
presserende for byen, og det er færdsel og parkeringspladser, som må forventes at blive udfordret, når 
Nationalparkcenter Thy åbner i maj måned. Vi kan oplyse, at første skridt er taget i den forbindelse, idet vi i 
begyndelsen af februar sendte vores forslag til løsninger på problemerne til Thisted Kommune, og vi åbner for og 
håber på et frugtbart samarbejde omkring dette med kommunen. 

Det afsendte dokument til Thisted Kommune kan ses på hjemmesiden https://vorupor.dk/udviklingsplan/. Thisted 
Kommune er gået i gang med at planlægge en gennemgribende renovering af torvet foran Nationalparkcentret, og 
punktet var på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 23. februar. Dagsordenen er offentlig tilgængelig på 
https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130.aspx, og her kan de foreløbige planer læses under punkt 
25. Punktet indeholder også planer om flere parkeringspladser og anlæggelse af en offentlig sti. Referat af mødet 
kan ses samme sted i løbet af få dage. 

Andre emner som overnatning, bosætning, aktivitetsområder m.m. er netop påbegyndt, og I hører fra os, når der er 
nyt på disse områder. 

Vi er meget interesseret i at høre fra jer, hvis I har kommentarer til ovenstående eller har gode idéer til emnerne. På 
hjemmesiden kan I se, hvem der deltager i arbejdet. 

Generalforsamling 

Vi har planlagt årets generalforsamling til fredag den 23. april, og vi håber, at den kan gennemføres med fysisk 
tilstedeværelse, men det er for øjeblikket uvist, om det kan lade sig gøre. Ellers udskyder vi den eller gennemfører 
den over ”Teams”.  

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg 

1 bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen på grund af flytning fra byen, så et nyt medlem skal vælges 

2 suppleanter skal vælges 

Tænk over om det kunne være spændende for dig at stille op til en af pladserne. Vi har ingen 
repræsentanter fra sommerhusejerne, selv om de udgør knap halvdelen af vores medlemmer! 

Hvis I har emner, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, så kontakt Mette Nysted på 
formand@voruporborgerforening.dk. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Vorupør Borgerforening 
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