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Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2022, kl. 20-22 i Hawboernes Hus 

Til stede var: Tove, Mona, Lene, Karin og Mette. Niels Kristoffer var med under pkt. 2: Hawboernes Hus, 
Version 2.0. Afbud fra Hanne Marie og Birthe. 

 

1. Godkendelse af referat af seneste møde 12. marts 2022: Godkendt. 
 

2. Hawboernes Hus – Version 2.0   Niels Kristoffer fortsætter det gode arbejde. Hans oplæg 1 og 2 
til tilbygning, hhv. 25 og 5 grader taghældning, blev gennemgået, og der var enighed om de 5 
graders taghældning, idet der så vil være luft i økonomien til at gennemføre flere punkter i 
trangfølgeplanen.  
NK har indgået aftale med fa. Preben Poulsen om støbning af fundament til tilbygning. Udføres 
snart.  
Mette havde søgt 50.000 kr. i LUF til vinduer. Hawboerne fik bevilget 15.000 kr. til 
ovenlysvinduer. 
Ansøgninger og status kan ses på https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20. 
Der er brug for arbejdskraft til at nedtage varmesystem og nedbryde væg. I det omfang, vi ikke 
selv kan gøre det, betaler vi tømreren for det.  Kim og Bjarne melder sig formentlig som 
arbejdsmænd.   

 
3. Økonomi, udlejning og medlemsliste 

Økonomi: 171.000 kr. (heraf 26.000 til Dark Sky, 5.000 kr. til Pinseløb og 54.000 til toiletaftalen. 
Udlejning: Hawboernes Hus har været udlejet 14 gange i regnskabsåret + 
kunsthåndværkermarked 3 uger. 
Medlemsliste: Der er 179 betalende medlemmer på listen. 
 

4. Generalforsamling og kontingentopkrævning 
Generalforsamling fredag den 1. juli 2022 kl. 19.30 i Hawboernes Hus. 
Kontingent: 100 kr. pr. person/år. 
Indkaldelse og kontingentopkrævning sendes ud pr. mail én måned før generalforsamlingen 
(Mette). 
Lene sender til de medlemmer, der ikke har oplyst mailadresse (gør du ikke, Lene?? ����). 
Indkaldelse og kontingentopkrævning er vedlagt referatet. 
Tove, Karin, Hanne Marie og Mette er på valg. Alle fire modtager genvalg. 

 
5. Revision af lejebetingelser for Hawboernes Hus 

Tove, Lene og Mona har gennemgået udkastet, som uploades på 
https://hawboerne.dk/hawboernes-hus. Betingelserne er vedlagt. Der er lige nogle ekstra 
ændringer/forslag, markeret med rødt, som I, Tove, Lene, Mona, bedes tages stilling til og gi’ en 
tilbagemelding om før upload på hjemmesiden.  

 
6. Trafiksikkerhed 

Godt i gang med etablering. Kommunen laver trafiktælling i løbet af sommeren som opfølgning. 
Evt. etablerer endnu et bump længere inde i byen, hvis effekten af bump og to-minus-en 
afstribning ikke er tilstrækkelig. 
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7. (Forslag til) kommende arrangementer 2022/2023 
Sankt Hans fællesspisning kl. 19  den 23.6. i Hawboernes Hus. Opslag på tavle og i busskur. Mail 
til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.  
Interviewrunde venter til senere. Lars giver besked.  
Foredrag om arkitektur og lokalplan v. Niels Kristoffer? 
Udviklingsværksted efterår 2022. Mette undersøger via Birthe O., om en, to eller tre 
professorer har lyst til at deltage (uden beregning). 
Martin Kanstrup-arr. i efteråret. 
Aktivitetskalender ligger på forsiden af www.hawboerne.dk  
 
Pinseløb 2022 – status: Løbskomiteen har styr på arrangementet. Der laves gavekort som 
præmier for de 5.000 kr. fra Nordea. Opslag er sat op i røgeri, busskur og ved postkasser på 
Svenstibakkevej. FB Det sker i Lildstrand og på Hawboerne.dk. 

 
8. Eventuelt 

Toiletaftale med kommunen er på plads. 40.000 kr. for 10 mdr. periode med 2%-regulering 
hvert år.  
All round-forsikring hos Thisted Forsikring er OK. Police modtaget. Foreningen er ude af 
brandforsikringen hos ALKA. 
Autocamper-problematik: Det bliver et punkt, vi skal drøfte med kommunen i løbet af det 
kommende år. 

 
9. Projekter i Lildstrand uden for Hawboernes Forening 

Kreativitetshuset/Tove: Renovering af beboelse (5 værelser, kursuslokale mv.) går snart i gang.  
Nationalpark Thy/Mette: Snak med Else Ø og Torben Juul O ultimo april. Positiv stemning. NPT 
var til møde med embedsmænd i Miljøministeriet 3.5., bl.a. med udvidelse på dagsordenen. 
Resultat ukendt. 
Dark Sky Thy: Letter of Support er modtaget fra NPT’s ledelse. Dialog med Naturstyrelsen Thy 
er genoptaget. Mai Manaa, Thy Turistforening, har bedt om møde vedr. Dark Sky Thy.  
Studietur til Brorfelde-observatoriet og til Møn 1.-4. april gav nogle gode tips. 
Forslag om liggeplatforme ved p-plads øst for Lildstrand; evt. også vest. Begge steder er 
målepunkter ved nymåne. Dark Sky Park Thy er kommet på Friluftsrådets oversigt over 
kommende parker: https://friluftsraadet.dk/aktiviteter/dark-sky-fem-gode-steder-se-stjerner  
 
Ref.: Mette, 21. maj 2022 
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