
Referat fra Støtteforeningen Hannæs-Østerilds møde med kommunalpolitikere i 
området 

Østerild mandag d. 6. 12. 2021 

Deltagere (med forbehold for enkelte missere):  

Politikere: Morten Bo Bertelsen, Henrik Gregersen og Jane Rishøj. 

Fra beboerforeninger: Karlo Bundgaard (Arup/Amtoft), Finn Langballe (Hunstrup), Tove Eriksen (Lildstrand), 
Tonny Vendelbo (Vesløs), Ib Sørensen (Øsløs) samt Jørn Nielsen og Troels Kristoffersen (Østerild). 

 

Støtteforeningen Hannæs: Frank Koldsgaard (Frøstrup), Tove Eriksen (Lildstrand) og Ernst Breum (Vesløs). 

Gæster: Ulla Vestergaard (Borgmester) Mona Hundebøll, Gunner Kjeldsen, Lars og Birthe, Lildstrand 

 

Punkt 1: Ernst og Frank takker borgmesteren Ulla Vestergaard for det gode samarbejde gennem hendes 
borgmestertid. 

Punkt 2: Naturnationalpark V. Thorup / Udvidelse af Nationalpark Thy – til Bulbjerg:  

Lars fremlægger med udgangspunkt i slides om de tre spor om konsekvenserne for beboerne i Lildstrand: 
Frihedsberøvelsen – Udviklingen i stå og Klimaudfordringerne. 

Ernst: Jeg hører kun virkelig stærk og udbredt skepsis i hele området, hvor jeg kommer. 

Ulla Vestergaard: bakker ikke NNP op. Soc.demokraterne i området har evalueret valget og i den 
forbindelse har de folkevalgte herfra sagt fra overfor Mette F. direkte. Vi kan selv uden indblanding.  

Ulla takker for argumenterne og det store arbejde. Mange fakta forvirrer i denne sag. 

Ullas råd: Vær meget klar i fremlæggelsen til foretrædet. Ulla vil meget gerne informeres om udfaldet. 

Henrik Gregersen: Det handler om pamperi og bedrevidende. Der er ikke tale om borgerinddragelse her. Vi 
to-benede skal også være her. Vær skarp i mælet d. 15.12. Torsten Schack har båret det videre. 

Bo Bertelsen: Man kan påvirke Simon. Mind socialdemokraterne om valget 2015 – det gule Danmark! Her 
har ingen proces været, det giver ikke mening! 

 

Punkt 3 Stenhøj lige før åbning – Vesløs Håndværker- og Borgerforening fremlægger.  

Bostedet bliver for unge med Downs syndrom og autisme. Gerne 25 unge, når det kommer i gang. 

 

Punkt 4: De 8 beboerforeninger: Aktiviteter og planer 

Alle foreningerne er optaget af julearrangementer og udsmykning 

Punkt 5: Støtteforeningen Hannæs-Østerilds aktiviteter og planer 



- Sti-arbejdet og sikkerskolevej-projektet er nu registreret i kommunen. Der er håb om, at der sker 
noget. 

- Cykelsti-arbejdet i Tømmerby udfordres. Der er beboere, der tænker, stierne er for tæt på husene 
og er med til at sænke værdien på husene. Nu vil de søge akt-indsigt. 

- 200.000 årlige turister forventes til Østerild i fremtiden. Kommunen har plan om at bygge et 150 
meter højt Powertårn med restaurant i toppen. Projektets pris 70 mio. kr. Også udvikling af den 
udendørs legeplads påtænkes. Vestas, Siemens og DTU åbner lidt mere op og forventes at støtte 
projektet. 

 

Punkt 6: Nyt fra kommunen  

Kollektiv trafik i området. NT og beboerforeningerne taler sammen. Tove laver et projekt i Hawboernes 
forening i uge 7. 

Ekspresbussen 970 får stoppested i Østerild fremover. 

 

Næste møde afholdes mandag 7. marts  

    Referat uden ansvar Birthe Lundgaard 

  

 


