
 
 

 
 
 
 

 
 Hawboernes Forening  –  Rørslettevej 6  –  Lildstrand  –  7741 Frøstrup  –  CVR-nr. 36265159  
 www.hawboerne.dk   –   hawboerne@gmail.com 
 Hawboernes Hus –  Harebakkevej 1  –  Lildstrand  –  7741 Frøstrup  – matr. nr.  Lund By, Lild Matrikel: 4au 

 

REFERAT – bestyrelsesmøde fredag den 16. 9. 2022, kl. 19 i Hawboernes Hus  

 
1. Godkendelse af referat af seneste møde 19.05.2022 
2. Udviklingsværksted 17.9. status på indhold (se mail om Nationalpark Thy) og aftale om det 

praktiske 
3. Martin Kanstrup 14.10. Pris, betaling, deadline, invitation …??  

Hawboerne står for arrangementet. Vi mangler et kontokort til foreningen, så der kan indsættes 
direkte til foreningens konto.  
Arrangementet kl. 18 med spisning. Else Dam har kontakten til Martin. Mad fra Bjerget undersøges 
til mødet. Vinsalg – her skal vi også kunne sælge glasvis. Ølsalg: Thyøl Classic og Tuborg. Vi laver et 
kort møde med Else kl. 10 søndag. Tove forhandler med Brugsen for gode priser for gode vine. Vi 
laver prisskilte. 

4. Vinsmagning 18.11. Invitation. (Svenstibakkevej/Birte Sivebæk, Vininord)  
Der skal sælges 25 billetter, for at det kan løbe rundt. Vi skal huske at have lidt at sælge af bagefter. 
Med tapas 250 kr. pr person. Invitationen er sendt ud. 

5. Økonomi, udlejning og medlemsliste: status pr. 7.9.2022 kontingentbetaling 2022-2023:  
166 betalende medlemmer (71%) / 234 personer på medlemslisten 
Hvis vi skal lave om i forhold til at give rabat til medlemmerne, skal det på dagsorden til 
generalforsamlingen. 
Udlejning fra 1. 7.  – to udlejninger: 20 august og 4. september og marked i juli. 
Separat konto til byggeriet er oprettet – 201.000 til tømrer er betalt – 48. 000 til støbearbejdet er 
betalt – 1900 til maling mv. 
Kontingent – der er kommet lidt flere indbetalinger. Lene sender numre på de nye til Mette. 
Dark Sky betalinger drøftes. 

6. Hawboernes Hus – om-/og tilbygning, status – (hvis der er noget nyt?) Vi får nyt i morgen. 
7. Eventuelt: Elpriser og evt. besparelser – har vi led-pærer eller glødepærer i Hawboernes Hus?  

Det er halvt af hver i salen. Skal vi skifte resten af pærerne? Kan vi også skifte på toiletterne? De 
brænder konstant. 
Mona spørger Niels Kristoffer i morgen. Tove spørger Jan, om vi kan få billigere lys/ lamper i gangen 
og på toiletterne. 8 stk. i alt. 
Bænkene? Claus Iversen ved ikke noget. Mette har rykket, men hører ikke noget. 
Mette: Naturgrunde kan risikere, at en grund er under §3 – en form for ekspropriation. Hvis 
grunden er sprunget i natur, må man ikke bygge på den. Kommunen besigtiger og vurderer 
løbende. Grundejerne får ikke besked. Hvis lokalplanen er fra før 1992 gælder det ikke, men vores 
planer her er fra 1996. Få grunden vurderet, så har man 3 års råderet. Kan vores byplan fra 70’erne 
måske have opsættende virkning? 
 

Referat Birthe 16.9.2022 

http://www.hawboerne.dk/
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