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REFERAT af møde afholdt i fortsættelse af generalforsamling i Kystbyernes Netværk 24. marts 2022: 

Mødedeltagere som til generalforsamlingen. Møde afholdt fra kl. 20-22. 

 

Tim Vestergaard deltog med kort varsel for Agger og præsenterede sig selv: Med i Agger Aktiv og har 
overtaget købmandsforretningen i Agger, som har skiftet kæde fra Letkøb til Spar. 
Nyt fra Agger: Heavy Agger-butik flytter til ?. Arbejde pågår med ny helhedsplan for Agger, Krik og 
Vestervig. Havnen på Krik-siden skal gøres mere attraktiv. 

Nyt fra Klitmøller: Karin orienterede om ny nationalparkplan 2022-2028 og årsberetning på vej og om 
diskussion om placering af møller ved Hanstholm Havn nær Natura 2000-område. Forpladsen ved Lodbjerg 
Fyr renoveres i 2022. Der kommer ca. 90.000 besøgende årligt, så renovering og adkomstforhold er en 
udfordring. Næste møde i NPT-bestyrelsen holdes 22. juni.  
Henning Vognstrup (ny formand for Klitmøller Borger- og Handelsforening) orienterede om samarbejdet 
med Thisted Kommune om opdatering af helhedsplan for Klitmøller, som er i høringsfase. Desuden nyt om 
udfordringerne for skoletilbud i Klitmøller. 

Nyt fra Stenbjerg: Ove fortalte om det spændende og omfattende projekt, hvor der arbejdes med at lave 
en helhedsplan for landingspladsen (trafik, madpakkehus, museum, spilhus, NPT-infokontor, mole, 
tilbygning). Arkitekt er hyret som rådgiver for at få et udefra kommende blik på udfordringer og 
muligheder. 
Bente berettede, at hussalg i Stenbjerg generelt går forrygende. Tilvækst med småfolk. Stenbjerg Kro har 
stort besøgstal og renoveres. Møde med Naturstyrelsen Thy 23.3.: Positivt, at Naturstyrelsen bibeholder de 
håndholdte brochurer, som besøgende kan tage med rundt i terrænet. Negativt, at Naturstyrelsen på 
mødet afviste den stiplan for Stenbjerg, der har været arbejdet grundigt med i årevis.    

Nyt fra Vorupør: Marianne og Søren kunne fortælle, at Erhvervsforeningen og Borgerforeningen har lavet 
fælles udvalg. Der er god gang i de initiativrige iværksættere i Vorupør gamle skole. Udfordringer med p-
plads foran røgerier/NPT-center. Udsigt til løsning af trafikproblemer på selve landingspladsen. Grunde ved 
Kystvejen solgt. Der er ingen bopælspligt, så boligerne kan bruges både som helårsbolig og fritidsbolig.  

Nyt fra Lildstrand: Mette berettede, at der er fuld gang i anlæg af projekt kystterrasser på landingspladsen. 
Den store østterrasse anlægges først. Der etableres handicapvenlig adgang mellem madpakkehus og 
kystterrasse øst. Arbejdet pågår februar-maj, forventet aflevering 30. maj. Officiel indvielse holdes fredag 
den 24. juni kl. 14. Medlemmerne af netværket er velkomne. Hawboernes Hus bliver udbygget og 
renoveret. De første 4 faser er budgetteret til godt en halv mio. kr., og er i omvendt licitation, frist 1. april. 
Foreningen Kreativitetshuset mangler stadig penge til ombygning, men går snart så småt i gang.  

Næste møde: torsdag den 18. august 2022 kl. 19 i Nationalpark-centret i Vorupør. Standarddagsorden,  §3 
og evt. input fra netværkets medlemmer. Bente og Marianne forsøger at få fagperson fra Thisted Kommune 
til at holde oplæg om §3-lovgivning. Mette indkalder mødet via Outlook.  

/Mette, 26. marts 2022 

https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/
https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/udgivelser-og-dokumenter/
https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/organisation/bestyrelsen/
https://www.visitnordvestkysten.dk/nordvestkysten/planlaeg-din-tur/klitmoeller-borger-handelsforening-gdk1078574
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/

