
REFERAT – bestyrelsesmøde den 12.3. 2022, kl. 10-12 
  

1. Godkendelse af referat af seneste møde (23.9.2021) 
 
2. Økonomi, udlejning og medlemsliste – status 

13 gange udlejning i perioden og tre uger med marked i juli  
230 medlemmer, 180 har betalt kontingent for juli 2021/juni 2022. 
Økonomi: 128 000 kr. på kontoen – 36 500 kr. skal ud til Dark sky og 
pinseløb. 

 
3. Revision af lejebetingelser  

1200 kr. for udlejningen – vi ser lige sommeren over, hvad forbrugs-
udgifterne bliver. Hellere lidt billigere end nabobyerne, så vi kan leje 
ud. Betingelserne skal rettes til. Husregler kan sættes op i huset og 
skrives på nettet. Levér huset, som du modtog det. 
Bestyrelsen ser på prisniveauet på el og vand efter sommerferien og 
overvejer evt. prisændring. 

 
4. Hawboernes Hus – Version 2.0   - Underværker – status 

 Tre lokale håndværkere er interesseret i at give bud på arbejdet på  
Huset. Vi afventer spændt, hvad de kommer med. 
Underværker afgøres til Skt. Hans. Afslag fra ThyMors-ansøgningen  
til solceller. Udelampe til indgangen ved hjertestarteren undersøges   
senere. 
 

5. Aftale med Thisted Kommune om udlån af toiletter i Hawboernes 
Hus –  

  Vi har fået svar om, at det måske lander på 40.000 kr. Vi hører  
  nærmere. 
 

6. Trafiksikkerhed i Lildstrand – status 
Dennis, som har været på sagen i kommunen har været sygemeldt, 
men er måske tilbage. Teknikudvalget har møde på mandag. Mette 
har skrevet til formanden inden mødet. Vi bliver ved med at presse på. 
Der er stadig fejl med skiltningen langs Strandvejen. 
Bænkene til byen kommer i maj/juni. 
 

7. Affaldssortering Thisted Kommune - fællesløsninger i 
Lildstrand? (Se s. 27-29/sommerhuse)  
Flemming Christensen vil gå i dialog med os om mulige løsninger. 
Den nye løsning kommer i gang fra 1. november. De kontakter os 

https://hawboerne.dk/referater-2021
https://hawboerne.dk/hawboernes-hus
https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20
https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2022/hawboernes-hus-version-2-0
https://hawboerne.dk/uf/130000_139999/134475/2fba977d2b3bab499e893a85f20c77cb.pdf


inden. Svenstibakkevej og Krinkelkrogforeningen har også fået 
samme besked.  
Skal vi søge om en plastcontainer til genbrugsstationen? 
Næste møde - kan vi lave et forslag til mødet med kommunen, så vi er 
klædt på med nogle ideer? 
 

8. Forslag til nye arrangementer i foreningen 
14.10. Martin Kanstrup koncert er aftalt 
Marked i Hawhuset aftalt hele juli måned, 4 uger i alt – pris 4400 kr  
for fire uger – skal slås op på 360 Thy (Mette?) 
Skt. Hans aften holdes i Hawboernes hus som sædvanligt. Evt.  
deltager yogakursisterne. 
Forslag om en times foredrag fra to forskere – Kan man smage at 
muslingen er fra Limfjorden? Tirsdag d. 26. april (aften) – koster kun 
kørepenge fra Hirtshals – og Lørdag 23. april om eftermiddagen - Om 
smerter. Mette søger og giver besked. 
PR: på Thy360 – Det sker i Lildstrand (Bjarne) – Det sker på Hannæs 
(Bjarne) – Frøstrup (Frank) -vi laver ikke tilmelding, men satser på ca. 
20 personer og kan sælge lidt øl/vand. 
Grundlovsmarked er planlagt i huset. 
Evt. skal vi lave et opfølgningsmøde på udviklingsværkstederne efter 
sommeren med invitation til forskerne? Mette spørger Jørgen Ole. 
Kystbådetræf er planlagt til 25-26. juni og indvielse af terrasserne  
med inviterede gæster d, 24. juni. 
 

            9. Pinseløb 2022 - Birgitte og Øjvind tager sig af det. 
 
          10. Eventuelt: 
 

* Projekter i Lildstrand uden for Hawboernes Forening  
Status v. Hanne Marie: Kreativitetshuset plages af prisstigninger på 
materialer. 1,7 mio skønnet. Nu er der skaffet 1,6 mio. – nu koster det 
600.000 kr mere.  
Nu tænker de i faseopdelinger. FLAK-puljen er med på at give til 
beboelsesdelen som fase 1.  
Fase 2 er værkstederne, som skal gøres brugbare – det skal betales 
af Underværkernes million. Projektet er udvidet med et ekstra toilet. 
Det hele skal være handicap-venligt, det koster ekstra med ramper. 
Der mangler grønt lys fra Underværker-delen, før det kan gå i gang. 
En mulig fase 3 kan være facaderenoveringen og udskiftning af 
vinduer – det kan køre som et selvstændigt projekt. 
 



Kystterrasserne status v. Mette – er i gang. Men der varsles 
prisstigninger. 30. maj skal de være færdig. Der skal beplantes 
derefter, det skal vi selv stå for. 
 
Indretning af Hawboernes Hus: Bestyrelsen ser ikke mulighed for at 
indrette Hawboernes hus som fitnesscenter, som foreslået af en 
beboer. 

  
  
  
      Referat Birthe 12.3.22 
 
 


