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GENERALFORSAMLING 2022 blev afholdt i Hawboernes Hus fredag den 1. juli 2022 kl. 19.30-
21.00. 
Der var ca. 30 fremmødte. Fra bestyrelsen deltog Tove Eriksen, Lene Thomsen, Mona Kloster, 
Karin Rheinlænder, Birthe Lundgaard, Hanne Marie Kværndrup og (Anne-)Mette Kristensen. 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne (https://hawboerne.dk/vedtaegter): 

1. Ordstyrer: Jørgen Holst blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtig.  
 

2. Protokolfører: Mette Kristensen blev valgt. (Dette referat udarbejdet 4. juli 2022.) 
 

3. Formandens beretning: Tove Eriksen aflagde beretning. 
Siden juli 2021 har bestyrelsen arbejdet med:  

• Arrangementer: 3-ugers Kunsthåndværkermarked i Hawboernes Hus i juli 2021, 
musikarrangement med Martin Kanstrup 8. oktober 2021 samt vinsmagning i samarbejde med 
Grundejerforeningen Svenstibakkevej. 

• Trafiksikkerhed på Strandvejen/i Lildstrand, hvilket har udmøntet sig i skiltning, 2 minus 1-vej 
og hastighedsdæmpende bump ved byskiltet. 

• Infomøde med NT om Flextur og Plustur 
• Opdateret forsikring af Hawboernes Hus (totalforsikring) 
• Bedre/udvidet toiletaftale med Thisted Kommune – fra 14.000 kr. til 40.000 kr. 
• NEJ TAK til naturnationalpark Vester Thorup 
• Møde med borgmester Niels Jørgen Pedersen februar 2022 om Masterplan Lildstrand, bl.a. om 

udvidelse af Nationalpark Thy- 
• Løbende dialog med Nationalpark Thys bestyrelse.  
• Dark Sky Thy certificering; arbejde med udarbejdelse af endelig certificeringsansøgning til 

International Dark Sky Organisation pågår med organisatorisk forankring i Hawboernes 
Forening. 

• Ikke mindst arbejdes der på tilbygning (depot) til Hawboernes Hus og renovering og 
energiforbedring af huset. Klim Sparekasse har støtte med 10.000 kr. LUF har støttet med hhv. 
46.000 kr. og 15.000 kr.  
I december 2021 gav Nordea Fonden 518.360 kr. til renoveringsprojekt, som er beskrevet i 
trangfølgeplan. Priserne er som bekendt steget meget, siden projektansøgning blev indsendt, 
så det oprindelige projekt er ændret efter aftale med bestyrelsen, og fornyet byggetilladelse er 
indhentet hos Thisted Kommune. Meget stor tak fra bestyrelsen til arkitekt og suppleant i 
bestyrelsen, Niels Kristoffer Nielsen, Krinkelkrogen, for vedholdende dedikeret indsats i 
forbindelse med projektet vedrørende renovering af/tilbygning til Hawboernes Hus.  
Beretningen blev godkendt. 
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4. Regnskab: Kasserer Lene Thomsen omdelte og forelagde regnskabet, som var revideret af 
revisor Poul Hansen. Regnskabet, der udviste et resultat for året på 80.393,09 kr., blev 
godkendt. 

5. Indkomne forslag: Grundejerforeningen Svenstibakkevej havde indsendt forslag om vin-/gin-/ 
eller ølsmagning i Hawboernes Hus i efteråret 2022 i samarbejde med Hawboernes Forening. 
Der var fuld opbakning til forslaget. Tak til Birthe Sivebæk m.fl. for initiativet.   

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Tove Eriksen, Karin Rheinlænder, Hanne Marie 
Kværndrup og Mette Kristensen. Alle fire blev genvalgt. 

7. Valg af suppleanter: Jesper Jungersen var på valg og blev genvalgt. 
8. Valg af revisor: Nyvalg af revisor, da vi jo har mistet Tage (Tex) Langballe. 

Morten Sonniks (Strandvejen) blev valgt.   
9. Valg af revisorsuppleant: På valg var Niels Jørgen Nielsen, som ikke ønskede genvalg.  

Lars Lundgaard (Horsbakkevej) blev valgt som revisorsuppleant i stedet for Niels Jørgen.  
Oversigt over bestyrelsen 2022/2023: https://hawboerne.dk/bestyrelsen  
 

10. Eventuelt:  
Planlagte arrangementer i Hawboernes Hus andet halvår 2022:  
 
* Kunsthåndværkermarked i Hawboernes Hus 9. juli til 7. august. 
* Udviklingsværksted/borgermøde i Hawboernes Hus 17. september, kl. 14-16. Hovedemner:  
   Dark Sky  Thy-certificering og evt. udvidelse af Nationalpark Thy. Info og debat. Eksterne   
   oplæg under planlægning. 
* Musikarrangement med Martin Kanstrup 14. oktober 
* Vin-, gin- eller ølsmagning i samarbejde med Grundejerforeningen Svenstibakkevej nov. 
* Juletræsfest 28. december. 
* Pinseløb 2023 i samarbejde med Grundejerforeningen Svenstibakkevej. Nordea Fonden har 
   atter bevilget 5.000 kr. Denne gang inkl. løbstrøjer til Pinseløbet i 2023.  
 
 
 
Under ”Eventuelt” blev der orienteret om Hawboernes Hus, KreativitetsHuset, Kystterrasser, 
Dark Sky Thy og Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg v. hhv. Niels Kristoffer Nielsen (NKN), 
Hanne Marie Kværndrup (HMK) og Bjarne Sørensen (BS). Se næste side: 
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Hawboernes Hus/NKN: Penge ind på kontoen, lave projekt, udbud, forhandle med håndværkere, 
revidere, spare, orientere Hawboernes bestyrelse og få deres godkendelse… Det har været højt på 
arbejdssedlen i første halvår 2022. Håndværker er fundet i nærområdet: Damsgaard Byg & Montage på 
Bjerget, og samarbejdet forløber fint. Første udbud (tre lokale håndværkere) resulterede i priser, som lå 
langt over det, foreningen kan betale. Projektet er derfor revideret med ændret taghældning og hvid 
trækonstruktion i stedet for muret konstruktion af tilbygning med 26 m2 depot bag huset. Thisted 
Kommune har givet byggetilladelse til ændret konstruktion/materialevalg. Fundament er støbt af de 
dygtige støbefolk fra kystterrasserne, og Damsgaard går i gang med arbejdet i uge 29. Hawboernes Hus vil 
være fuldt funktionsdygtigt undervejs. Siden følger nyt tag på sidebygning, nye varmepumper, solceller, 
ovenlys osv. Målet er at gøre så meget som muligt ved egen hjælp for at få så meget som muligt for de 
penge, der er til rådighed. Der bliver brug for frivillig arbejdskraft til forskellige så som nedrivning af væg, 
nedtagning af rørsystem mm.  https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20  
 
KreativitetsHuset/HMK: Granly i Fjerritslev er valgt som entreprenør, og arbejdet med indvendig 
renovering af huset går i gang i sommer. Forventet afslutning inden udgangen af 2022. Projektet er som alle 
tidens projekter udfordret økonomisk og har måttet ændre, forhandle og spare…. Med Granly-projektet 
forventer foreningen at komme i mål med at sætte et fuldt funktionsdygtigt KreativitetsHus med værelser, 
kursuslokale og værksted med faciliteter i drift. Der bliver brug for frivillig arbejdskraft til malerentreprisen, 
som er sparet væk i udbuddet. https://kreativitetshuset.dk/  
 
Kystterrasser/BS: Projektet afsluttet og indviet 24. juni 2022 med deltagelse af bl.a. projektchef Laura 
Munch, Realdania, og erhvervsminister Simon Kollerup. En dejlig solskinsdag, hvor bl.a. også Nationalpark 
Thys ledelse og CEO fra Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg, deltog. Sidstnævnte tilkendegav 
positiv interesse for Masterplan Lildstrand og Lildstrands målsætning om at forblive Stillekupé og skabe en 
behersket udvikling på stedets præmisser. https://hawboerne.dk/kystterrasser 
 
Dark Sky Thy/BS: Mette Kristensen og Bjarne Sørensen arbejder med den endelige certificering på vegne 
af Hawboernes Forening. Arealet Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand er forhåndsgodkendt af non-profit 
International Dark Sky Association IDA. Certificering er naturbeskyttelse. Lysforurening er en meget 
gennemgribende form for miljøændring, og mere end 80% af verdens befolkning lever under lysforurenet 
himmel til skade for natur og biodiversitet. Selve ansøgningen om certificering er et omfattende arbejde, 
ca. 150 sider engelsksproget ansøgning med tekniske indslag. Gudrun og Palle Mørchs Mindefond har 
derfor støttet projektet med 31.500 kr., dels til studietur til Dark Sky Park Møn-Nyord (DK’s hidtil eneste 
Dark Sky Park), dels til ekstern hjælp med den omfattende ansøgning. https://hawboerne.dk/dark-sky-thy 
 
Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg/BS: Nationalpark Thys bestyrelse går ind for en udvidelse af 
Nationalparken fra Vigsø til Bulbjerg med statens fredede arealer og er i konstruktiv, løbende dialog med 
miljøminister Lea Wermelin herom. Thisted Kommune, derimod, stiller sig lidt tøvende. Manglende indsigt, 
eller ? Torben Juul-Olsen, NPT, tager møde med borgmesteren herom. Hawboerne har i juni orienteret Thy 
Erhvervsforum/erhvervschef Lisbeth Nielsen om de igangværende forhandlinger.  
https://hawboerne.dk/kystterrasser  
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