Der har været efterlyst holdninger og meninger fra Vorupør Erhvervsforening i sagen om
havbadehotellet på stranden. Når vi har været afdæmpede indtil nu, skyldes det, at vi slet ikke
mener, at projektet er klar til debat endnu. Vi har derfor valgt at lægge de faktuelle ting op på
byens hjemmeside, så alle, både fastboende og gæster i området, kan sætte sig ind i sagen.
Nu føler vi imidlertid, at tonen, især fra modstanderne, er blevet så skinger, at vi vil uddybe vores
holdning til sagen.:
Vi har gennem lang tid arbejdet med at få de bedste rammer for udvikling af byen sammen med
Borgerforeningen. Vi har haft gode drøftelser med Thisted Kommune omkring trafikforholdene og
parkeringssituationen. Vi tror på dialog som vejen frem, og føler også at vi er blevet godt hørt på
disse områder.
Vi mener, at det vil være til gavn for både byen, området og kommunen, hvis vi kan få øget
hotelkapaciteten.
Vi mener, det er synd, at den fantastiske placering ved stranden ikke skal udnyttes til gavn for
både fastboende og gæster. Det er ikke optimalt, at den gode placering skal bruges til
parkeringspladser, når der er så mange andre spændende ting, som kunne placeres her.
Men en betingelse for en anden udnyttelse af pladsen, må nu engang være, at vi får løst
problemerne med manglende parkering først.
Vi har derfor tydeligt sagt NEJ til en placering af et mastodontbyggeri med 80 værelser på denne
placering.
Det har vi sagt i orienteringer, på hjemmesiden, i aviser og på TV.
Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har besluttet at køre videre med projektet; men med
udvidet borgerinddragelse. Tidsplanen er her, at forvaltningen skal komme med et oplæg til
Udvalget for Teknik og Miljø i løbet af august. Dette oplæg vil indeholde, hvordan
borgerinddragelsen skal tilrettelægges, samt hvilke personer og interesser der skal indgå i den
kommende styregruppe og arbejdsgruppe.
Erhvervsforeningen har, ligesom Borgerforeningen, selvfølgelig sendt kraftige signaler til Thisted
Kommune, at vi ønsker repræsentation i de to grupper.
Indtil dette arbejde er tilendebragt, og politikerne skal forholde sig til det udspil, der til den tid vil
foreligge, er det svært at være kraftigt FOR eller IMOD.
For os i Erhvervsforeningen er det derfor lidt mærkeligt at høre, hvor mange der har skrevet under
på: ”nej til projektet”, for hvad er det, som man har sagt nej til.?
Vi vil arbejde for at området bliver projekteret til gavn for byen, for de fastboende og for de
mange trofaste gæster, som kommer til vores dejlige område. Hvis der så også kan blive plads til et
spændende hotel. (Et såkaldt ”reason to go” hotel, som vores borgmester yder at omtale det), og
der er en investor, som er villig til at bygge det i en lækker stil, som passer ind.
Så mener vi faktisk at det kan skabe en rigtig spændende udvikling i byen.
Men det kræver, at der findes nye og flere parkeringspladser, samt at vi får afgørende indflydelse
på udformningen af hele området.
Denne diskussion glæder vi os til at tage, når den tid kommer til efteråret.

Indtil da, vil vi opfordre til at tones dæmpes og at vi alle taler pænt til hinanden. Det sidste byen
har brug for er da, at den skingre og uforsonlige tone ødelægger muligheden for at få den
indflydelse, vi alle har fortjent.
Både Erhvervsforeningen og Borgerforeningen er garanterne for at der også bliver mulighed for at
komme med personlige holdninger til den tid.
Vi tror på at dialog med kommunen er vejen frem, og vi har faktisk gode erfaringer med det.
Men hvis nu Thisted Kommune ikke vil lytte seriøst til os.?
Ja, skulle det ske, så er vi også klar til at blive skingre i stemmen.
Men først til den tid.
Ps. I øvrigt er det vigtigt for os, at alle skiller dette meget løse projekt ud fra det bestående hotel,
som også hedder ”Havbadehotel”. Det er helt urimeligt, at en seriøs erhvervsdrivende i byen
oplever den hetz, som der kører imod deres virksomhed grundet skilte mm.

