
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 10. juni 2021, kl. 19-21.30 i madpakkehuset i Lildstrand 

Deltagere: Bente, Karin, Annette, Bjarne og Mette. Afbud: Lone, Marianne, Preben, Søren og Tove 

Dagsorden: 

1. Drøfte standarddagsorden og årlig mødefrekvens  
2. Orientering fra byerne 
3. Orientering fra Karin om Nationalpark Thy 
4. Input fra Bente: er det en idé, at små landsbyer mødes årligt på initiativ for Thisted Kommune 
5. Input fra Bente og Annette: Mikroturisme 
6. Vi folder Nordthy ud (Annette) 
7. Vækstprojekt Kystsporet (Bjarne og Mette) 
8. Eventuelt 

Pkt. 1:  
Standarddagsorden:  1. Godkendelse af referat. 2. Gensidig orientering fra byerne. 3. Orientering fra Nationalpark 
Thy, 4. Opdatering https://hawboerne.dk/kystbyernes-netvaerk, 5. Eventuelt.  
Desuden ad hoc-punkter fra medlemmerne.  
Mødefrekvens: 3 møder årligt (februar, maj, oktober) + evt. ad hoc-møder efter behov samt gensidig orientering via 
mail.  

Pkt. 2: 
STENBJERG: Møder med lokale udlejere med fokus på kvalitet, digitalisering og networking har været en succes. Smuk 
Stenbjerg-plakat med oversigt over interessepunkter og udlejere på nettet er udarbejdet til salg lokalt. Projektet, 
forestået af Annette, er støttet af LUF med 34.500 kr. LUF har ligeledes bevilget 47.000 kr. til udvikling i Stenbjerg. 
Stenbjerg arbejder med stier og skiltning i samarbejde med Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Thisted Kommune. 
Skiltning skal være i overensstemmelse med skiltningsmanual, og sagen behandles p.t. hos myndighederne. 
Stenbjerg har et ønske om bevarende lokalplan for den vestlige del af Stenbjerg, men lokalplanarbejdet har vist sig at 
være forbundet med store omkostninger, så der arbejdes i stedet lokalt for ad frivillighedens vej at bevare 
autenciteten ved evt. kommende nybyggeri etc. 
Møde/besigtigelse med Thisted Boligforening om evt. opførelse af helårs udlejningsboliger i Stenbjerg gav ikke noget 
umiddelbart resultat. TB er i tænkeboks. 
Nye tilflyttere og barn født i Stenbjerg 1. halvår 2021 ����.  
Stenbjerg afholder sankthansarrangement.  

KLITMØLLER: Har arbejdes der på udarbejdelse af ny helhedsplan frem til 2030. Der er fokus på bosætning, som er i 
kraftig vækst, alene 48 tilflyttere i 1. halvår 2021. Det er positivt med den store interesse for Klitmøller, men det 
sætter bl.a. skoler og daginstitutioner under pres.  
Der er ikke planlagt særlige trafiktiltag for sommeren 2021 i Klitmøller og Vorupør. 
Klitmøller holder sankthansarrangement, fiskeauktioner 11.7. og 25.7. samt jazzkoncert. 

LILDSTRAND: Projekt Kystterrasser sendes i genudbud juni/juli, og anlægsprojektet forventes gennemført (helt eller 
delvist) i 2. halvår 2021. Økonomi udfordret pga. stigende materialepriser og lønninger. Legat på 100.000 kr. fra 
Sportsgoodsfonden modtaget 8.6.2021. 
Dark Sky Thy: Lysmålinger er foretaget 1. halvår 2021 med godt resultat i det forhåndsgodkendte område Lildstrand-
Bulbjerg Troldsting. Skriftlig ansøgning til IDA startes op 2. halvår 2021. Bjarne og Mette står for projektet (med 
moralsk opbakning fra Naturstyrelsen Thy). 
Hawboernes Hus Version 2.0: Ansøgning hos Realdania Underværker er i proces. Svar ultimo juni 2021. 
Fremadrettet søges fonde til trinvis gennemførelse af projektet, der omhandler indvendig renovering, tagrenovering, 
solceller, tilbygning og køkkenrenovering med henblik på fornyelse af aktivitetstilbud. 

https://www.visitthy.dk/attraktioner/attraktioner/nordthy
https://hawboerne.dk/uf/130000_139999/134475/059c4eb5d839d4133c34f11a733f6ed7.pdf
https://hawboerne.dk/kystbyernes-netvaerk
https://hawboerne.dk/kystterrasser
https://hawboerne.dk/dark-sky-thy
https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20


 
Kreativitetshuset henter fortsat fondsmidler hjem, men er også ramt af prisstigningerne og ligger derfor stille lige nu.   
Trafiksikkerhed i Lildstrand ser nu ud til at finde en løsning efter forhandlinger med kommunen siden 2017. 
2 minus 1-vej, bedre skiltning ved landingspladsen, vejbump ved byskilt mm.  
LUF: Thisted Kommune har tilbudt Mette en plads i LUF som repræsentant for Hawboernes Forening. Tidspres, så HF 
har i stedet foreslået Niels Kristoffer Nielsen til LUF. Sommerhusejer, men med 40-45 fastboende og 6 foreninger i 
byen plus stærkt lokalt engagement i de samvirkende 8 borgerforeninger på Hannæs (NORDTHY!!! ����), er Lildstrand 
nødt til også her at trække på den stærke koalition mellem fastboende og sommerhusejere. 
Lildstrand holder sankthansfest samt musikarrangement i oktober.  

Pkt. 3: Nationalpark Thy: Næste bestyrelsesmøde holdes 22.6. Karin orienterer efterfølgende om evt. relevant nyt 
vedr. udvidelse. Workshop 10.6. om sociokulturelle, naturmæssige og økonomiske forhold i Nationalpark Thy. Dialog 
om langsigtet, bæredygtig turismeudvikling. Annette deltog. 

Pkt. 4: Årligt møde for småbyer i Thisted Kommune?: Blev ikke drøftet. Tages op på næste møde i oktober. 

Pkt. 5: Mikroturisme: Udbredt i Thy, men en form for skyggeturisme pga. risiko for klager og/eller påbud om lukning 
pga. evt. restriktioner i lokalplaner, campingvejledningen etc. Ønskeligt, at mikroturismen blev anerkendt og fremmet 
af Thisted Kommune som en vigtig type af turisme for kystbyerne. Mikroturismen kan være positiv i form af oplevet 
autencitet fra turistens side, nyttige sociale effekter for udbyder og markedsføring/øget omsætning lokalt. 
KN har ikke de vises sten til en døråbner til kommunen på dette område. Eksempler fra Vejle kan granskes.   

Pkt. 6: Vi folder Nordthy ud. Vellykket og dialogfremmende projekt med fokus på bæredygtig turisme. 
Infopunktet/installationen ved besøgscenter Østerild er flytbar. Folderen 5 forslag til 3-dages miniferie i NordThy 
fortæller om 87 oplevelser, der skal fremme turisters lyst til flere overnatninger i området. Folderen kan downloades, 
men er også trykt analogt. Mange turister vil gerne ”ha’ noget i hånden”.  

Pkt. 7: Vækstprojekt Kystsporet 2019-2022: Bjarne og Mette repræsenterer området med forslag om Dark Sky Thy og 
Kystspor-supplement til National cykelrute 1 og har holdt møder med Jammerbugt Kommune i foråret 2021. Bl.a. med 
oplysninger om, hvad Nordthy kan byde ind med og formidling af kontakt mellem Destination Nordvestkysten og 
aktører i Nordthy/på Hannæs. Også Thisted Kommune (Kristian Rønnow)  har i uge 23 kontaktet os vedr. udarbejdelse 
af info-materiale i stil med Stenbjerg-plakaten og Vi folder Nordthy ud. Vi har leveret input for Lildstrand – og i øvrigt 
henvist KR til Vi folder Nordthy ud.    
Online møde 22. juni kl. 17-18.30. Invitationen fra Lars Haagensen, Jammerbugt Kommune, er videresendt til jer. 

Pkt. 8: Eventuelt:  
Hanstholm-repræsentation i KN: Lene har meldt sig ud, og Tove skriver, at hun er ved at drosle ned og afslutte 
opgaver. Aftalt, at KN (Mette) kontakter havnedirektør Nils Skeby (Cc Tove) for at høre, om der er interesse for at 
deltage i/udpege repræsentant til KN.  
Kystbyernes Netværk på www: www.hawboerne.dk har længe haft en side med Kystbyernes Netværk. Højre spalte er 
nu opdateret med mødereferater og nøgleposter – og Karins foto fra i går er brugt som illustration. ����. Sig til, hvis I 
har mere input – eller ikke synes, mødereferater skal være tilgængelige etc.  
Mette er webmaster på hawboerne.dk,  så I kan hurtigt få opdateret, når der er nyt. 
Møde i oktober: 2 forslag: torsdag den 7. eller 14. oktober (uge 40/41) , kl. 19 i NPT-velkomstcenter Vorupør – hvis 
Karin kan aftale med Else Ø. 

 
 

 

    Referent: Mette, 11. juni 2021 

 

https://kreativitetshuset.dk/
https://www.thisted.dk/Borger/UdviklingLokalomraade/Indgang.aspx
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/8849
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426
https://www.visitthy.dk/attraktioner/attraktioner/nordthy
https://www.visitthy.dk/aktiviteter/planlaeg-din-tur/miniferie-i-nordthy
https://hawboerne.dk/uf/130000_139999/134475/059c4eb5d839d4133c34f11a733f6ed7.pdf
https://www.visitnordvestkysten.dk/
https://www.hanstholmhavn.dk/da/om-havnen/ledelse
https://hawboerne.dk/kystbyernes-netvaerk
http://www.hawboerne.dk/

