
Beretning til Kystbyernes generalforsamling d. 16.3.2020 

Generalforsamlingen blev udsat grundet coronavirus 

Ønsker om udvidelse af Nationalparken,  fra Hanstholm - Lildstrand området, Krik 
vig, lidt ved Nors sø. I masterplan Cold Hawaii 2.0 forslås udvidelse til brændingen. 
Man havde forventet fælles borgermøder NPThy og Thisted Kommune, men det 
sagde kommunalbestyrelsen nej til kort før jul. 

Kystbyerne har ved henvendelse til Nationalparken, udtrykt støtte evt. også praktisk, 
til afholdelse af borgermøder for afklaring af udvidelse af Nationalparken.  

 

Tak til Karin for dit store arbejde og engagement i Nationalparkens bestyrelse, og 
tak for din vedholdenhed  i toiletsagen. Tak for dine information om de mange ting I 
arbejder med. 

Bygning af Nationalpark center i Vorupør er nu påbegyndt. Man har 29 mill. Af de 
31 mill det forventes at koste. Forventer at saffe de sidste i løbet at byggeperioden. 
Dronning Margrethe er inviteret til indvielsen d. 27.3.2021. Man har opstartet 
processen for at skaffe frivillige til Vorupør.  

Toiletbygning v. høfde 92, NPThy har søgt om byggetilladelse, bygningen forventes 
indviet til foråret. 

 

Vi havde et møde hvor alene formålet var at drøfte Kystbyernes rolle i Masterplan 
2.0. at ”tale samme sprog”, f.eks. at have ensartet markering på stierne. 

Masterplan Cold Hawaii 2.0  har afsluttet deres arbejde med rapport som Thisted 
kommune har nikket til. Arbejdet med planen tog sin start vinteren 2019, hvor 
Rasmus Johnsen og Søren Kristensen besøgte alle kystbyer for at få viden om 
tidligere tider og udviklingen, samt hvad der i relation til kysten/havet kunne være 
relevant at foreslå.  I rapporten ønsker man at skabe sammenhæng mellem surfing og 
andre friluftsaktiviteter, udvikle faciliteter, der forbedrer et aktivt strandliv, udvikle 
bæredygtig plan for drift og vedligeholdelse og skabe sammenhæng mellem Cold 
Hawaii og Cold Hawaii Inland. Thisted kommune har satset på det sidste og bruger 
penge på  Cold Hawaii Inland og støtter det med møder og penge. Samtidig gives 
afslag på økonomisk støtte til forlængelse af molen i Stenbjerg. 

Stiprojekter: der arbejdes i alle kystbyer på afmærkning af vandrestier for at skabe 
sammen hæng og forbinde kystbyerne med Nationalparken og Naturstyrelsens stier. 
Dette for at lette turisters mulighed for at finde vej, så de får en god oplevelse med 



hjem både om naturen og den kultur og historie som kystbyerne kan tilbyde. 
Nationalparken er behjælpelig med vejledning og penge, Thisted Kommune hjælper 
med papirtigerarbejdet, det praktiske med opsætning af pæle og afmærkning er 
stilaugene i den enkelte kystby ansvarlig for. 

 

Lild Strand er godkendt til Dark Sky af den organisation, der laver certificering. 
Nyt og fint initiativ og en attraktion. Tillykke med det! 

 

LUF lokaludviklingsforum, Knud Schreiber, Stenbjerg blev valgt ind fra 
Kystbyerne. Thisted kommune ændrede pludselig organiseringen og nedsatte et nyt 
udvalg. Opgaven med at uddele støtte til lokalområder var tidligere foretaget i 
samarbejde med Landsbygruppen Thy. 

 

Nye forslag: 

• Forslag om at afholde fællesmøde om § 3 og de heraf følgende begrænsninger 
for udvikling i kystbyerne. Mødet foreslås afholdt med repræsentation fra 
Thisted Kommune politiker Esben Oddershede og Marianne Galsgaard og 
Naturstyrelsen på Stenbjerg Kro. Annonceres i Thistedposten. 

• Lad os sættes labels bag på bilerne og vore postkasser, for at turister kan 
spørge os og vi kan vejlede om Nationalparken, vandre- og cykelruter, 
seværdigheder og spise steder. 

• Micro turisme på landet, nyt projekt. ”Små lokale turisme virksomheder 
tilbyder de autentiske oplevelser. Der er plads til flere, særligt i landdistrikter, 
her er stadig et uforløst vækstpotentiale. Hvordan kan Kystbyernes Netværk 
støtte ideen? 

 

Tak for samarbejdet. Det er nu 12-13 år siden, vi påbegyndte samarbejdet. Notat fra 
2008: samarbejdet skal skabe fokus på og sammenhæng mellem de involverede 
områder og resultere i vækst og positiv udvikling for hele området. 

Undervejs har vi gennemført flere fælles projekter. Det har ikke altid været lige nemt 
og særligt, når der skulle skaffes penge har det været svært, da den økonomiske 
formåen ikke har været til stede. Her har man også hjulpet hinanden.  

Jeg synes, vi har glæde af at dele erfaringer, ideer, give  moralsk støtte, og udveksle 
viden om fonde. Vi har endnu ikke fundet et guldæg til et fælles projekt/event, og jeg 



er personligt i tvivl, om vi skal stræbe efter det, men i stedet bakke op og samarbejde 
om de projekter vi har kørende i den enkelte kystby, f.eks. sti projekterne. 

Den viden vi får og kendskab til, hvad de enkelte kystbyer arbejder med er 
inspirerende, så tak for det.  

15.3.2020 

Bente Astrup 


