Lildstrand, januar 2022
Kære beboer / sommerhusejer i Lildstrand og omegn!
Er du ny i Lildstrand, ønsker vi dig hjerteligt velkommen.
Hawboernes Forening i Lildstrand har godt 200 medlemmer, som dermed støtter foreningens arbejde.
Måske vil du med på medlemslisten??
Udover at vedligeholde Hawboernes Hus og arrangere forskellige sociale arrangementer – musik, foredrag,
udviklingsværksteder, sankthans, juletræsfest, kunsthåndværkermarkeder mm. – står beboerforeningen
bag Masterplan Lildstrand. Version 1.0 blev lavet i april 2018. I januar 2022 udkom vi med Version 8.0.
Hensigten med masterplanen er at bevare det Lildstrand, vi alle holder af: Naturskønt, autentisk og fremfor
alt fredfyldt. Et sted, hvor man nyder naturen og roen. Samtidig at sikre en behersket udvikling ud fra den
betragtning, at manglende udvikling er lig med afvikling.
Af projekter i Masterplanen, som er gennemført i 2018-2021 kan nævnes madpakkehus, naturgenopretning
af indre Lild Strandkær og bogudgivelse/samarbejde med Museum Thy. I juni 2022 indvies kystterrasser på
landingspladsen.
Af andre igangværende projekter kan nævnes Kreativitetshuset, trafiksikkerhed, renovering af Hawboernes
Hus, Dark Sky Thy og evt. optagelse i Nationalpark Thy. Og lige nu kæmper Hawboernes Forening for at
undgå udpegning af Naturnationalpark Vester Thorup, som vil betyde, at vores skønne naturområde
omkranses af 65 km elhegn, at der udsættes store græssere og at adgangen til Lildstrand vil være ”på eget
ansvar.
På https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand kan du læse mere om de mange igangværende og
gennemførte projekter.
Har du lyst til at støtte foreningens arbejde for Lildstrand, koster et personligt medlemskab 100 kr. årligt.
Kontingentåret er juli-juni. Kontingent kan indbetales via konto 9114 4010005553 i Sparekassen Thy.
Husk i indbetalingsfeltet at skrive sommerhusadresse (vejnavn og husnr.)
Send venligst navn, sommerhusadresse og hjemmeadresse til os via https://hawboerne.dk/kontakt, så
sender vi dig via mail et medlemskort fra os, når vi har modtaget din kontingentindbetaling.
Eller du kan indbetale kontingent ved personlig henvendelse til Lene Thomsen, Rørslettevej 6, Lildstrand.
Vedtægter, bestyrelse og dagsorden finder du på https://hawboerne.dk/bestyrelsen
Tak, fordi du læste dette – vi håber fremover at kunne tælle dig blandt foreningens medlemmer.
Mange venlige hilsener fra bestyrelsen
https://hawboerne.dk/
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