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Bestyrelsesmøde i Hawboernes Forening lørdag den 20. juni 2020, kl. 10-11.45  

I mødet deltog: Tove, Lene, Hanne Marie, Kim, Gudrun, Mette. Afbud fra Mona (arbejdsramt) 

Dagsorden/referat: 

1. Siden sidst:  

Tove refererede fra og omdelte referat af generalforsamling i Støtteforeningen Hannæs. 

Kystbeskyttelse: Info om seneste udvikling er lagt på www.hawboerne.dk. Tove, Bjarne, Mette har 

drøftet emnet løbende ved møder, når der har været møder med Thisted Kommune i anden 

anledning. 

 

2. Hawboernes Forening og Kreativitetshuset – herunder vedtægter 

Kreativitetshuset, Svenstibakkevej, Lildstrand Landingsplads m.fl. er uafhængige foreninger med 

egne CVR-numre og behandles på lige fod i beboerforeningen Hawboernes Forening. Alle 

beslutninger vedr. Hawboernes Forenings samarbejde med øvrige foreninger skal drøftes 

i/godkendes af Hawboernes Forenings samlede bestyrelse. Her tænkes på alle forhold, som har 

indflydelse på Hawboernes Forenings økonomi, drift, vedligeholdelse og udlejning af Hawboernes 

Hus etc.   

Kreativitetshuset ændrer vedtægter på næstkommende generalforsamling, så der ikke længere 

står, at Hawboernes Forening stiller med et bestyrelsesmedlem. 

Kreativitetshuset får dispensation fra lokalplanen og er indstillet til 320.000 kr. i FLAG-fonden til 

renovering af huset.  

 

3. Hawboernes Hus  maleri – toiletrenovering (evt. kommunal finansiering  – referat fra møde med 

borgmester) 

Renovering af toiletter blev drøftet med borgmester Ulla Vestergaard og Mads A på møde hos 

Thisted Kommune 28.2.2020, hvor Tove og Mette deltog. Se referat på 

https://hawboerne.dk/referater-2020. Mads A kommer til Lildstrand 26.6. til møde med Mette og 

Bjarne vedr. Dark Sky, National Park Thy mm.  Ønske om renovering af toiletter vil blive genfremsat 

der. 

Restaurering af Traps maleri i Hawboernes Hus: Hanne Marie har fået tilbud fra konservator. Se 

dette på https://hawboerne.dk/referater-2020. Bestyrelsen enedes om, at Hanne Marie (uden 

tidshorisont) søger fondsmidler til renovering af maleriet.  

 

4. Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg pr. 2022 (orientering)  

Mette har udarbejdet redegørelse for sagsgangen 2017-2020 efter forudgående aftale med Else Ø. 

Andersen, NPT. EØA har efter gennemsyn sendt redegørelsen til bestyrelsesmedlemmerne i NPT til 

gennemgang på best.møde 24.6. Bestyrelsen er anmodet om at sige ja/nej til optagelse, inkl. 

begrundelse. Kommunalbestyrelsen har fået samme redegørelse og anmodning. Begge besvarelser 

vil blive sendt til miljøministeren sammen med redegørelse fra nationalparkgruppen, som består af 

Tove, Bjarne, Mette. Vi inviterer miljøministeren til møde i Lildstrand efter sommerferien. 

Redegørelse mv. findes på https://hawboerne.dk/nationalpark-thy 
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5. Strandkær (orientering) 

Oprensning af indre del af Lild Strandkær forventes igangsat efter 1.9.2020. Aage V. Jensens Fond 

har i juni tildelt projektstøtte på 50.000 kr. I alt er der donationer for 85.000 kr. Overslag for 

oprensning lyder på ca. 140.000 kr. Privat(e) grundejer(e) betaler resten. 

 

6. Aktiviteter – Kunsthåndværkermarked (sidste 3 uger i juli) pris / Sankthans-arr. 

Fint med kunsthåndværkermarked, tiltrækker mange.       Lejepris: 3.000 kr. for 3 uger. 

Mette får program fra Tove, når det er færdigt, og lægger arrangementet på Thy360.dk. 

Sankthans-arrangement aflyses i 2020 pga. Corona. 

 

7. Generalforsamling – dato: 

Lørdag den 3. oktober 2020, kl. 13.00 i Hawboernes Hus. (Udsat fra juni måned pga. Corona) 

Kim Frost ønsker at udtræde af bestyrelsen på næstfølgende generalforsamling. Bestyrelsen tager 

kontakt til potentielt nyt bestyrelsesmedlem. Også Gudrun ønsker at udtræde. Bestyrelsen tager 

også her kontakt til potentielt nyt bestyrelsesmedlem Mona og Lene blev valgt i 2019 og er dermed 

ikke på valg. Tove, Hanne Marie og Mette er på valg. Jf. ref. af generalforsamling 2019 på 

https://hawboerne.dk/2019 
 

8. Evt.: 

Trafik og hastighedsnedsættelse: Ønske om 40 km fartbegrænsning og hastighedsdæmpende 

bump. Dialog med kommunen om trafiktælling mv. er gået i stå, men bilerne kører lige stærkt, 

Corona eller ej. Underskriftsindsamling igangsættes af Hawboernes Forening. Mette laver udkast. 

Mette og Bjarne taler med Mads A. om trafikproblemer på møde i Lildstrand den 26.6. 

Varmepumpe på sydvæg i Hawboernes Hus i stykker. Lene ringer til reparatør 22.6. 

Adresseliste/mailadresser Hawboernes Forening: Mette videresender fremover nye 

medlemmer/kontaktoplysninger til Hanne Marie, som opretter og vedligeholder digital liste. 

 
 

/Mette, 25.6.2020 
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