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Lildstrand, 3. februar 2023 
 

Dagsorden for bestyrelsesmødet 2.2 2023  
 

1. Hawboernes Hus – fortsat ombygning – Niels Kristoffer deltager 
2. Køb af mødeborde og stole (19.915) 
3. Dark Sky Park Bulbjerg (kort orientering) 
4. Nationalpark Thy (kort orientering) 
5. Oprensning af grøft (pris i alt kr. 2484,38 incl.moms) 
6. Kiste med reb fra signalstation fra lokalhistorisk arkiv – noget for Hawboernes Hus? 
7. Aktivitetskalender 2023: Fx Fælles arbejdsdag i Lildstrand i foråret? Busskur mm. 
8. Markering af 75-års jubilæum Hawboernes Hus 18.1.2023? 
9. Kort orientering: 

 Hvad sker der i støtteforeningen – Nyt fra Kreativitetshuset. 
10. Evt. 

 
 

Ad. 1 
Regnskabet for ombygningen gennemgås. Der er manglende arbejder for 40.000 kr 
Vi beslutter at lave lille sal færdig af de resterende midler. 
Lyskassen, loftet og døren til gangen. Evt. skal gulvet laves?  
Nødudgangen og rampen til depotet – her er fristen for brug af donationen fra Handicaprådet september. 
Rampen kan vi selv bygge i træ, så sparer vi penge der. 
Næste ansøgning skal indeholde køkkenet, det kræver en del penge. 
Niels Kristoffer holder møde med tømreren i næste uge, og så følger han op med en tidsplan for arbejdet. 
 
Ad 2 
Indkøb af møbler til lille sal. 
Vi beslutter at købe tre kantinesæt bestående af borde og stole fra AJ møbler. Bordene kan sættes sammen 
og er fleksible i rummet. Måske skal vi have sat lys op i skinner i loftet. 
Mette aftaler købet. 
 
Ad 3 
Dark Sky Park- orientering. 
Gruppen omkring projektet er udvidet med Birte og Chris fra Svenstibakkevej – Susanne Fossgreen  og 
Birthe og Lars Lundgaard. 
Ansøgningen er nu sendt og er i kø. Vi afventer svar fra IDA på 1st review efter 3. marts. 
Betydningen for byen Lildstrand: Gadelys i byen skal skiftes inden for de næste 4-5 måneder. Lyset i byen 
dæmpes allerede nu mellem kl. 24 og 05 grundet energipriserne. 
På Svenstibakkevej diskuteres, at der kan sættes sensorer op, så gadelyset først tændes ved bevægelse. 
 
Ad 4 Nationalpark Thy 
Nationalparkgruppen i Lildstrand aftaler et dialogmøde med politikerne i Thisted Kommune, Torben og Else 
fra Nationalpark Thy og Peter Krusborg fra Destination Nordvestkysten. Lige nu har vi positive 
forventninger, efter at projektet omkring Krik Vig evt. besluttes taget ud på NPT’s bestyrelsesmøde ultimo 
marts. 

http://www.hawboerne.dk/
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Mødet afholdes først i september, da der er travlhed i kommunen. Mulige datoer: 14.9. – 11.9. eller 21.9.23 
 
Ad 5 Oprensning af grøften 
Der er kommet en regning for arbejdet. Førhen har kommunen betalt, når Harald har renset op, selv om 
det er privat grund, der renses op. Oprensningen har gjort en stor, mærkbar forskel på Svenstibakkevej og i 
midtbyen. Vi overvejer, om der skal renses op hvert år fremover. 
Vi forventer, der skal renses mere op i fremtiden, så måske skal vi danne et grøftelaug for de berørte 
parceller? Vi skal have en fælles aftale med grundejerforeningen på Svenstibakkevej. Peder kan kontaktes 
om dette. 
Vi beslutter, at denne regning betales halvt af Svenstibakkevej og Hawboerne.  
Vi vil opfordre alle grundejere omkring grøften til at melde sig ind i Hawboernes Forening. Mette og Birthe 
tjekker medlemslisten og tager kontakt til de berørte. 
 
Ad 6 Kiste med reb. 
Vi har fået et tilbud fra Else Dam og lokalhistorisk forening om at modtage en kiste med reb fra 
signalstationen. 
Vi takker pænt nej. Mette skriver til Else. 
 
Ad 7 Aktivitetskalender 2023  
Links:  Aktivitetskalender: https://hawboerne.dk/ 

Lejebetingelser opdateret: https://hawboerne.dk/hawboernes-hus 
  
Pinseløb arrangeres 28.5. – Sct. Hans som sædvanligt – GF i Hawboernes Forening afholdes d. 25.6. kl. 10 
Vi planlægger to fælles arbejdslørdage i foråret: Lørdag d. 22. 4. og lørdag d. 29.4. 
Vi har foreløbig disse opgaver, der skal laves: 
Busskur friskes op – Male opslagstavlerne ved huset – Kasser til varmeblæserne males – Græs udenom 
huset ordnes – Tilbygningen males – Gangen i huset males, hvis den er færdiglavet med dørene mv. – listen 
kan forlænges. 
Vi sender mail ud til medlemmerne og lægger planen op på ’Det sker i lildstrand’ . 
Andre aktiviteter i støbeskeen? 
Dark Sky forventes at lave fire arrangementer om året. Vi kan samarbejde med Århus Universitet og 
Testcenteret til nogle af disse arrangementer. 
Århus Universitet er interesseret i forskellige emner. Testcenteret kan fortælle om radarstyringen af lysene 
i Østerild mv. 
Måske skal vi også høre noget om PFas forurening i dette regi? 
 
Ad 8  
Når vi er færdige med opbygningen i Lille sal, vil vi holde åbent hus og fejre jubilæum for Hawboernes hus. 
Det følger vi op på senere, når Niels Kristoffer har sendt sin tidsplan. 
 
Ad 9 
A Nyt fra Støtteforeningen: Der er lidt stille nu. Vi samarbejder om Nationalpark Thy. 
Der var sidst møde 5. december. 
Amtoft Havn og Bygholm vejle – her snakkes om center for Kitesurfing – mon det bliver til noget? 
Vesløs Plejehjem er nu blevet til en boenhed, der er fuldt besat. Her er skabt 13 arbejdspladser. De er stolte 
af det – og med rette. 
Skolestrukturen forventes at komme til drøftelse inden så længe.  

http://www.hawboerne.dk/
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B HVEM SKAL HAVE STILHEDSPRISEN 2023? 
Mette skriver et par linjer, og vi håber, vi kan blive nomineret – så melder vi os ind og stemmer bagefter.  
Læs mere om foreningen her: https://vielskerstilhed.dk/om-os/ 
Eller besøg dem på facebook her: https://www.facebook.com/vielskerstilhed/ 
Eller på Instagram her: https://www.instagram.com/vielskerstilhed/  
Vi tænker, vi har gode odds! Vi er så stille ���� 
C Kreativitetshuset. Officiel indvielse d. 14. april. 
Første gæst har haft en overnatning i huset. 
Værkstedsfaciliteter er på vej 
Kursus afholdes med Lille Viol. 
Der skal sættes opslag op i Madpakkehuset, så man kan se, der er mulighed for overnatning i Lildstrand. 
Vi får også et skilt ved hovedvejen. 
 
Evt. 
Vi aftaler at tale sammen en aften i uge 14 for at skaffe materialer til arbejdsdagene. Dato følger. 
Ref. Birthe 
 

http://www.hawboerne.dk/
https://vielskerstilhed.dk/om-os/

