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Referat fra - bestyrelsesmøde 23. september 2021 /Rørslettevej 6 

Hele bestyrelsen var til stede. 

1. Godkendelse af referat af seneste møde (20. juni 2020) Ingen kommentarer – det var længe siden 
mødet blev holdt. 
 

2. Status på økonomi, udlejning (lejebetingelser) og medlemsliste 

Der står knap 90.000 kr på foreningskontoen. Kommunens corona-tilskud er blevet indbetalt. 
Hawhuset har været lejet godt ud i sæsonen. Prisen er 1200 kr pr. dag. Lejebetingelserne skal gås efter 
for at se, om de stadig er gældende, eller om de skal formuleres om. Tove, Lene og Mona læser og 
retter til. Mette renskriver, når de har læst.  
Lejebetingelser kan ses på: https://hawboerne.dk/hawboernes-hus  
Eva holder styr på kalenderen. Udlejningen i efteråret skal koordineres med Tømrer Egon, fordi den 
indvendige dør skal renoveres. Mona kontakter Eva og Egon. 
Medlemslisten – der er som noget nyt indført medlemskort fra i år. Her opdager nogen, at 
medlemskabet er personligt og ikke dækker hele husstanden. Vi aftaler, at alle på medlemsoversigten 
kontaktes, når der kræves kontingent op, uanset om de har betalt de foregående år eller ej. Der 
kommer hvert år efterbetalinger. Der er nu 165 medlemmer på Lenes liste. Mette har gjort et stort 
stykke arbejde for at hverve nye medlemmer l foreningen. Vi skulle gerne beholde et pænt medlemstal, 
så står vi også bedre, når der søges fonde til vedligehold og renovering. 

3. Hawboernes Hus – Version 2.0   Niels Kristoffer har udarbejdet et fint materiale til brug for projektet. 
Der søges nu penge til at få det sat i gang. Se hjemmesiden: https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---
version-20  
Vi diskuterer, om vi skal sende en reminder ud, så medlemmerne husker at stemme på projektet. Der 
er ikke mange stemmer lige nu. 
LUF har kvitteret for ansøgningen, der er sendt ind for at søge midler til indkøb af hårde hvidevarer. 
Der er dog allerede indkøbt et nyt induktionskomfur til køkkenet, da det pludselig blev nødvendigt. Det 
er doneret af Fiskebordets Venner. Der skal indkøbes nye gryder. Vi diskuterer, at det vil være en god 
idé at hænge brugsvejledningen op ved komfuret, fordi det er nyt, og induktion kan være uvant for 
lejerne. 
 

4. Trafiksikkerhed i Lildstrand 
Alle ønsker er stort set blevet opfyldt. Mette gennemgår listen med planerne. Heraf fremgår det, at det 
meste er i proces og bliver ordnet i efteråret. Kun ønsket om 40km/timen er ikke blevet imødekommet, 
da det ” vil skabe præcedens”. Men måske kan vi få det igennem gennem en dispensation, og dermed 
få det gennemført alligevel. Der fortælles om enkelte bilister, som kører alt for stærkt gennem byen. 
Der er flere huller i asfalten, som er meget generende. Mona vil sørge for at få fotograferet disse huller 
og sende fotos ind til kommunen, så de kan blive udbedret. 

5. Status på projekter i Lildstrand uden for Hawboernes Forening (Hanne Marie / Mette).  
a) Kystsporet – Lildstrand er blevet bevilget to bænker og et vejfindingsskilt. Kristian Rønnow har lovet, 
at både bænke og skilt vil blive sat op i efteråret. Kort over kystsporet vil blive hængt op i 
madpakkehuset. 
b) Hanne Marie – Kreativitetshuset. Der blev afholdt Generalforsamling for nylig. Der er nu 101 
stemmeberettigede medlemmer, som dels er aktionærer, dels medlemmer. Ombygningen/ 
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renoveringen af facaden vil blive sat i gang nu. Desværre udhuler prisstigninger de ansøgte og 
bevilgede midler til dette. 
Hegnet i skel til Strandgården er sat op, men der mangler en del af hegnet mod østsiden mod klitten, 
Der skal søges om flere midler, før arbejdet kan fortsætte. 
Der er givet dispensation for lokalplanen. Den gælder til 2023, men Hanne-Marie er blevet anbefalet, at 
der allerede nu søges om en varig dispensation, da der forventes lang sagsbehandlingstid. 
Harald har fået dispensationen til et medsivningsanlæg igennem hos kommunen. 
c) Maleriet i Hawboernes hus. Hanne Marie søger efter mulige fonde til restaureringen af maleriet. Det 
er vanskeligt at finde fonde at søge. Det er også vanskeligt at finde en god løsning for restaureringen. 
d) Kystterrasserne. Nu er der skaffet den manglende million, som blev nødvendig, da priserne på 
projektet steg meget. Mette forventer, at der kan skrives kontrakt på byggeriet i den kommende uge. 
Byggeriet forventes at begynde sidst 2021- først 2022. Det forventes, at begge kystterrasser kan 
bygges, men at der nedjusteres i træbeklædningen, for at budgettet kan holde. De ansøgte fonde skal 
dog give tilladelse til dette.  
Vi håber, det hele går på plads. https://hawboerne.dk/kystterrasser (opdateres snart) 
e) Nationalpark Thy – Opfølgning på Bjarnes deltagelse i Støtteforening Hannæs-Østerilds møde 6.9. 
med ”vores” kommunalpolitikere: ”Vedlagte NPT-udvidelse” er efterfølgende lavet efter aftale med 
Ernst Breum og vil blive sendt til alle 27 i kommunalbestyrelsen som input til KV21. 
f) Dark Sky – her skal skrives ansøgning i efteråret. Mette tager det på sig.  https://hawboerne.dk/dark-
sky-thy 
 

6. Status på kommende arrangementer: 8.10., 22.10. 
a) Martin Kanstrup holder koncert 8. oktober. Lige nu er der 60 tilmeldte. Karin, Mona og Lene er 

hjemme og står for arrangementet. Brugsen leverer øl, vand og vin. Måske skal der købes breezere 
også? 

b) Vinsmagning i Hawboernes hus 22.10. – Birthe & Chris står for kontakten. Der er ikke så mange 
tilmeldte endnu. Se invitationen på hjemmesiden. 

c) Vi diskuterer flere ideer til arrangementer. Spis-sammen forsøger vi at lægge 12. februar. Eva skal 
tjekke kalenderen og se, om huset er ledigt. 

d) Vi diskuterer om juletræsfesten skal fastholdes. Det er vi enige om. 
 

7. Forslag til nye arrangementer. 
Der drøftes forskellige ideer til flere arrangementer i den kommende periode. Der besluttes ikke noget. 
 

8. Tilskud til pinseløb 2022   - Nordea har bevilget 5000 kr til Pinseløbet 2022. 
 

9. Eventuelt. 
Tove orienterer om møde med NT om busafgange til Lildstrand. 
 
Næste møde: 4. november kl. 19.30 

 

 

Ref. Birthe Lundgaard 26.9.2021 
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