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REFERAT – LUF møde 16. juni 2021 
 

1. Velkomst og præsentation, herunder strukturændring – fra EAKU til KMTU 
Gerd Dam (GD) bød velkommen med kort intro om ny placering af LUF under KMTU, 
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Thisted kommune. Gerd er ny tovholder/sekretær for 
LUF og derudover tovholder for ”én indgang”- funktionen i Thisted Kommune. Dorte 
Gad, ny medarbejder/projektleder i ”Team byfornyelse” deltog som referent. 12 delta-
gere fra LUF var repræsenteret:  
 

• Christian Liberg – Boddum-Ydby Borgerforening og Fjordbyernes Netværk 
• Lars-Peter Christensen – Bedsted Borgerforening og Landsbygruppen Thy 
• Otto Lægaard – Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig 
• Jens-Otto Nystrup, Lokalrådet Nors-Tved- Øster Vandet 
• Annette Yde – Ydby Håndværker- og Borgerforening 
• Jørn Smedegaard Nielsen, Beboerforeningen Østerild 
• Søren Bertelsen – Foreningen Hannik 
• Dave Gill – Sennels Borger- og Udviklingsforening 
• Brian Mikkelsen – Hanstholm Rådet 
• Jette Højberg – Krik og Omegns Beboerforening 
• Knud Schreiber – Kystbyernes Netværk 
• Steffen Borgaard Schultz – Hundborg Udviklingsråd 
• Niels Kristoffer Nielsen – Hawboernes Forening, Lildstrand – nyvalgt 

 
Der var afbud fra: 

• Jens Højbak – Vesløs Håndværker- og Borgerforening 
• Steffen Borregaard Schultz – Hundborg Udviklingsråd 

 
 

2. Genvalg af LUFs repræsentanter efter annoncering mv 
Gerd orienterede om, at der jf. LUFs vedtægter er de 15 LUF medlemmer på valg. Stør-
steparten har tilkendegivet, at de gerne fortsætter, mens der var to, som ikke ønskede 
genvalg. Der blev omkring 1. maj annonceret efter nye medlemmer, desværre uden 
respons. Imidlertid er det foreslået at besætte en af de ledige pladser.  

 
3. Forslag til valg af ny repræsentant 

Der er indkommet forslag om Niels Kristoffer Nielsen (NCN) som ny repræsentant for 
Hawboernes Forening Lildstrand.  
Niels deltog i dagens møde og fik mulighed for at præsentere sig selv. Niels er ikke 
fastboende, men har på 3. år sommerhus i Lildstrand, er aktiv i borgerforeningen og 
har stor erfaring til nytte i LUF fra en fortid med planlægning i det kommunale, bl.a. i 
Hanstholm Kommune. Niels er oprindeligt fra Frøstrup og har boet i Nors.  
Niels blev valgt som ny repræsentant fra Lildstrand. 

 
4. Gennemgang af indkomne ansøgninger samt votering/indstilling af tilskudsmod-

tagere til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse på næstkommende 
møde, 16. august 2021 
LUF uddeler hvert år i alt 500.000 kr. til foreningsprojekter i 2 runder med ca. 250.000 
kr. pr. runde.  
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De indkomne ansøgninger blev gennemgået og der blev i løbet af gennemgangen og 
voteringen opnået enighed om denne gang at: 

• fordele midlerne efter temaet ”Helhedsplaner” (Gul markering på skemaet ne-
denfor),  

• at meddele afslag til projekter, som ikke kunne godkendes af forskellige årsa-
ger (grå markering på skema) samt  

•  at sætte øvrige godkendte projekter på venteliste til næste tildeling af midler i 
efteråret 2021 (lilla markering på skema).  
 

Tilsagn om tilskud 
Beslutningen om udelukkende at fordele midlerne til helhedsplaner begrundes med 
hele 5 ansøgninger om helhedsplaner, da helhedsplaner er blevet påpeget som temati-
ske ønsker for LUF ansøgninger i 1. runde 2021. Det hænger sammen med Thisted 
Kommunes ”Handleplan for landsbyfornyelser”, hvor det pointeres, at helhedsplaner 
kan spille en afgørende rolle for byernes chancer for at blive udvalgt til områdeforny-
else. Der var enighed i LUF om at tildele 50.000kr./stk. til udarbejdelse af hver 5 hel-
hedsplaner til henholdsvis ”Lokalrådet Nors-Tved-Øster Vandet”, ”Foreningen Landsby-
klyngen Agger-Krik-Vestervig”, ”Vorupør Borgerforening”, ”Koldby Borger- og Erhvervs-
forening” og ”Ydby Håndværker- og Borgerforening”.  
Gerd foreslog, at der sammen med bekræftelse på tilskud til helhedsplaner sendes en 
kraftig opfordring til de 5 foreninger/råd om at danne klynger med nabolandsbyer og 
opland, inden helhedsplanerne sættes i gang. Klyngesamarbejder skaber dynamik og 
flere muligheder for supplerende fondsmidler samt øger chancerne for at få de mindre 
samfund med i udviklingen. Klyngesamarbejder vil vægte meget højt i udvælgelsen af 
områder til områdefornyelser fremover. LUF valgte at følge Gerds opfordring. 
 
Afslag på tilskud 
LUF besluttede at meddele afslag på følgende projekter:  
1. Nordthy Ridecenter, Plæneklipper og gårdspladsrive 

-grundet projektets private karakter. 
3.  Fitness Hanstholm, Redskaber Bungee-fitness  

-grundet kommerciel forening med kontingentbetaling 
4. Lildstrand, Kystterrasser  

-grundet tidligere ansøg med afslag på kystterrasser samt allerede modtager til-
skud på 200.000 kr. fra Thisted Kommune. 

 5. Bulbjerghjemmet, Handicapinventar 
-grundet at Thisted Kommunes jurist anser Bulbjerghjemmet for en kommerciel 
forening, der tjener på udlejning af huset. 

 
Godkendte projekter på venteliste  
LUF fandt stor sympati for nedenstående ansøgninger og af den årsag ser LUF gerne, 
at ansøgningerne medtages i den næste tildeling af tilskud til efteråret, sådan at ansøg-
ningerne bliver vurderet sammen med de nye ansøgninger, der måtte komme til 2. 
runde. Det drejer sig om: 
6. Skjoldborg Kallerup, Legepladsredskaber, fodboldmål mm 
7. Svankjær Skulpturhaven, handicapsti  
10. Frøstrup og Omegns Borgerforening, Fiske- og læringsplatform ved Tømmerby Å  
13. Vesløs Håndværker- og Borgerforening, Shelter og muld toilet ved sø i Vesløs 
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Tema næste gang 
LUF besluttede at temaet for næste ansøgningsrunde/tildeling (15. august – 1. oktober 
2021) bliver: 
”Grønt tema”, omhandlende udeliv og natur. 
 
 
Skema, ansøgninger og beslutninger forår 2021 
Gul, godkendt 
Grå, afslag 
Lilla, oversendes til næste runde 

 Ansøger 
 

Emne Beløb Sammentælling 

1 Nordthy Ride-
center 

Plæneklipper og 
gårdspladsrive 

28.000  

2 Lokalrådet Nors 
Tved Øster Van-
det 

Konsulent-
hjælp/landskabs-
arkitekt til be-
plantningsplan 

50.000 50,000 

3 Fitness Hanst-
holm 

Redskaber Bun-
geefitness 

33.000  

4 Foreningen 
Lildstrand Lan-
dingsplads* 

Kystterrasser 50.000  

5 Bulbjerghjem-
met** 

Handicapinven-
tar 

50.000  

6 Skjoldborg Kal-
lerup 

Legepladsred-
skaber, fodbold-
mål mm 

50.000/ 
43.240 rest 
6720 

 

7 Svankjær Skulp-
turhaven 

handicapsti 35.995  

8 Foreningen 
landsbyklyngen 
Agger-Krik-Ve-
stervig 

Helhedsplan 50.000 50,000 

9 Vorupør Bor-
gerforening 

Helhedsplan 50.000 50,000 

10 Frøstrup og 
Omegns Bor-
gerforening 

Fiske- og lærings-
platform ved 
Tømmerby Å 

37.000  

11 Koldby Borger- 
og Erhvervsfor-
ening 

Helhedsplan 50.000 50,000 

12 Ydby Håndvær-
ker- og Borger-
forening 

Helhedsplan 50.000 50,000 
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5.Endnu ikke færdiggjorte projekter og dermed ikke udbetalte beløb. 
Forespørgsel om ændret anvendelse 
Lildstrand har forespurgt om mulighed for ændret anvendelse af 2020 tildeling og stadig-
væk beholde det bevilgede beløb? Gerd har oplyst dem, at det vil kræve en ny ansøgning. 
LUF besluttede ikke at acceptere en ændring og Lildstrand fastholder det nuværende pro-
jekt. 
 
Projekter som ikke har fået udbetaling 
Der er flere projekter, der endnu ikke har bedt om at få deres bevillinger udbetalt. Det dre-
jer sig om 2 fra 2019 og fra 2020.  
Niels Christoffersen kunne oplyse at Lildstrand-projektet fra 2020 bliver gennemført i som-
mer 2021 og dernæst søges bevillingen udbetalt. 
Gerd Dam oplyste, at hun vil tage kontakt til foreningerne og bede dem færdiggøre projek-
terne i indeværende år. Hvis de ikke færdiggør indenfor tidsfristen vil de miste tilskuddet, 
sådan at andre projekter kan få glæde af pengene. 

 
2019 ansøgninger – færdiggørelse 2020 

NR.  Projekt Forening  Beløb  

2 Udvikling af Malle Strand  Sennels Borger- og Udviklingsfor-
ening 47.000 Ej udbetalt 

3 Fællesspisning Sønderhå-Hørsted Borgerforening 25.250  

6 Lydanlæg Kulhuset Krik og Omegns Beboerforening 47.000  

8 Udvikling Nors, Tved og Øster 
Vandet Lokalrådet 47.000  

10 Legeplads Vilsund Borgerforening 47.000  

11 Motionsbane Boddum Beboerforening 35.000 Ej udbetalt 

12 Kultursal Aktivitetscenter Vestervig-Agger 40.000  

14 Udviklingsplan Stenbjerg Beboerforening 47.000  

15 Badebro Fjordbyernes Netværk 47.000  

17 Aktiviteter i naturen Ydby Håndværker- og Borgerfor-
ening 47.000  

18 Madpakkehus Øsløs Sogne- og Kulturforening 47.000  

     

  TOTAL ANSØGT BELØB   499,066  
 
2020 – ansøgninger (færdiggørelse 2021) 

NR.  Projekt Forening  Beløb   
2 Udviklingsplan og event  LOKALRÅDET  50.000 Udbetalt i december 2020 

4 Bådebyggeraktiviteter  Neessund Vikingeskibslaug 19.000 Udbetalt i april 2021 

5 Renovering af klimaskærm Hawboernes Forening  46.947 Ej udbetalt 

6 Viden om turisme i Stenbjerg Stenbjerg Beboerforening  35.400 ej udbetalt  

13 Vesløs Hånd-
værker- og Bor-
gerforening 

Shelter og muld 
toilet ved sø i 
Vesløs 

50.000  

    250,000 kr. 
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7 Sauna til vinterbadere Doverodde Beboerforening  50.000 ej udbetalt  
8 Fisken på disken 2021 Hanstholm Rådet  50.000 ej udbetalt  

10 Skaterpark, parkourbane og unge-
miljø Østerild og omegns Borgerforening  50.000 ej udbetalt  

11 Bålhytte Boddum Beboerforening  46.250 Ej udbetalt 

12 Renovering af lysforhold Krik og omegns Beboerforening  41.125 Udbetalt juni 2021  

13 Uderum til bevægelse  Sennels Borger- og Udviklingsfor-
ening  50.000 ej udbetalt  

  TOTAL ANSØGT BELØB   438.722   
 
 
 
Overskud på 2020 budgettet 
LUF rådet mente, at der måtte være et overskud af penge fra 2020-budgettet, som burde 
kunne anvendes i 2021? 
De henviste til, at budget 2020 viser, at der er udlovet godt 438.0000 kr. (se ovenstående 
skema) ud af et samlet budget på 500.000kr., det giver et overskud på ca. 62.000 kr.  
LUF rådet ønsker at anvende pengene i udlodningen til efteråret. 
Gerd har efterfølgende fået bekræftet, at LUF i alt har 62.212 kr. i restmidler til disposition: 
Restbeløb fra 2020-puljen på 61.278 kr.  
Herudover var der 934 kr. i forskel mellem pulje i 2019 (500.000 kr. og bevillingerne (499.066).  
Altså i alt 62.212 kr. Dette beløb forventes at indgå i 2. uddelingsrunde i 2021. 
 
6.Evt. 
Medlemmerne gav udtryk for at næste LUF møde afholdes hos en af borger- eller beboerfor-
eningerne i Thisted Kommune. 
 


