
Referat af møde d. 4. juni kl. 19 skrevet d. 13.9.2019 

I Forsamlingshuset Lild Strand 

Deltagere: Tove, Anne-Mette, Bjarne, Gitte, Marianne, Karin, Lene, Bente 

Dagsorden: 

1. rundvisning i Lild Strand og information om de forskellige projekter jfr. 
Masterplanen. Anne Mette, Tove og Bjarne gav Spændende rundvisning og 
fortælling om aktiviteter, muligheder og begrænsninger for udvikling af Lild 
Strand. 

2. drøfte Cold Hawaii Masterplan 2.0 og oplæg til samarbejde med Nationalpark 
Thy, Naturstyrelsen og Thisted kommune vedr. etablering af sti forbindelser fra 
kystbyerne og ud i Nationalparken. (jfr. Vort projekt sidste år)  

vi vil have en rolle. Vigtigt at Kystbyerne, som friluftsbyer, påtager sig en 
synlig opgave og skabe sammenhængskraft, give netværket mening. 
Forpligter til gensidigt at give positiv omtale og reklamere for hinandens 
kystbyer. Supplere aktiviteter også til vandaktiviteter. 
Kystbyerne vil gerne inddrages i stiprojekter. Stenbjerg og Vorupør skal 
lige vende det på hjemmefronten. Begge byer er nu med i projektet. Karin 
orienterer Rasmus Johnsen. 

3. repræsentation til mødet om Stiworkshop i Nationalparken d. 19.6. Individuel 
tilmelding til mødet på Danhostel i Skinnerup. 

4. orientering fra Nationalparken v. Karin. Fortæller om: naturprojekter, 
paddeskrab, åbning af Lodbjerg Fyr, planer for centret i Vorupør. 
Nationalpark TV stopper med udgang af 2019, afløsning ikke på plads 
endnu. Arbejde med professionelt korrektur på materialer. Toilet  Høfde 92 
ingen i 2019. Udvidelse af Nationalpark Thy, har tidligere været drøftet. Der 
er stor forståelse for det, kræver lovændring, behov for flere penge på 
finansloven, kan indarbejdes i den kommende plan fra 2022. 

5. LUF lokal udviklingsfond i Thisted Kommune, Knud Schreiber udpeget for 
Kystbyernes Netværk. Orienteret om muligheder for tilskud og understøtte 
byernes udvikling og medvirke til at Thisteds Byer er attraktive 
bosætningsbyer.  

6. kontingentbetaling. Betaling er sket d. 19.3.19 til konto 9083 0000 508187.  
forkert konto.Det rettes 

7. gensidig orientering: 



Hansholm Fyr mangler frivillige til vagter for at passe udstilling. Klitmøller 
foreslår frivilligliste som de har. 

Lild Strand fortæller om samarbejde med Thisted Museum /fortælle værksted 

indsamle historien. Har søgt Bornerupfonden penge til at udgive materialet. 

Bornerupfonden giver vist til alt muligt.  

 

Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 
Fonden yder støtte, herunder ved gaver, lån og/eller kaution til a. efterkommere af tømmerhandler Christian Sørensen 
og Caroline Amalie Sørensen, Thisted og de ti l enhver tid værende eller forhenværende med- arbejdere i A/S Chr. 
Sørensens Tømmerhandel, Thisted, og A/S Ceste, Thisted. Samt at støtte almennyttige formål, herunder uddannelses- 
mæssige formål og forskningsformål,  fortrinsvis til fremme af fri næringsdrif t  

 
Gennemsnitlig uddeling270.000 kr. pr. år. 
 

Stenbjerg har fået 3 nye tilflyttere, unge mennesker, Har problemer med 
Naturbeskyttelsesloven § 3, beboere og erhvervsdrivende må ikke bruge 
deres egen jord til jordbrug, afløb fra septiktank, oplagsplads. 
 
Agger: Proces med Vesterhavsgade, fælles møde gået fint, arbejdet udsat til 
efterår for ikke at hindre turister i sæson. Renovering høfde 9? kan spadsere 
ud, og handicapvenligt. Stisystem med  i klyngesamarbejde med Kærgården 
/Vestervig. Beklager mangel på toilet på Høfde 92. Krik Vig Fjordbad 
udsættes grundet Cold Hawaii Inland, skal ses i sammenhæng. Nordea har 
givet 500.000 til legetingene, nu bliver det i stedet ved Agger Havn. 
Pilgrimstur Stenbjerg /Agger. Agger Athlon gerne flere frivillige 1 weekend i 
juli. 6500 deltagere til Lady Walk, det største antal nogensinde. 
 
Hanstholm: Hawskoven er indviet og bliver brugt på godt og ondt(glasskår) 
Projektet har fyldt meget. Meget god hjælp af landsbykoordinator. Lønnet 
kr. 250.000,- perioden forlænget til nytår med 15 t. pr. uge. Lidt tovholder i 
projekt Hanstholm Havnen. Incl. Hanstholmstien, som er en del af 
Kystsporet og Masterplan Cold Hawaii 2.0 (2 broer og 8 km lang sti omkring 



hele Holmen. Hanstholm Fyr har 3 deltidsansatte, mangler frivillige til 
vagten særligt weekends. 4 infobokse om byggeriet på havnen, forarbejdning 
af fisk, havnen. Kommunen stået lidt af i projektet. Pænt gang i hussalg, unge 
vender hjem igen. Det gamle Rådhus skal være Sundheds hus. Bruger 750 m2 
af de 3000m2. Mange ikke etniske danskere, opsøger ikke tingene når de 
ligger i Thisted. 
 
Klitmøller: Bosætning, 3 områder med udstykning og byggeri, markfirben er 
ikke længere i vejen. 2018 over 1000 indbyggere. På Den gl. campingplads 
forventes alment nyttigt boligbyggeri. Trafikforhold: vil forsøge med 
ensretning af Ørhagevej i højsæson.  
Fiskeauktion d. 14.7 og 4.8. 
 

8. næste møde d. 28. aug. Kl. 19, blev aflyst, grundet manglende referat og 
Bente kunne ikke være med. 
 

9. evt. Kystsporet nylig omtalt i Thisted Dagblad. Talt med Thisted Kommune, 
Henrik Jensen, der er enig i, at Lild strand passer ind i projektet. 

Foreninger tænke Nationalparken ind i arbejdet. 

Fundraising eller Friendraising kan vi anvende det i vore foreninger og i 
Kystbyernes Netværk.  

 
10. næste møde bliver nu mandag d. 7. okt. Kl. 19.30, i Havestuen Stenbjerg 

Kirke vej 80, hvor vi mødes og følges ad til Stenbjerg Landingsplads til en 
lille rundvisning. 
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