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GENERALFORSAMLING 2021 blev afholdt i Hawboernes Hus søndag den 4. juli 2021, kl. 10-11.15. 

Der var i alt 22 fremmødte. Fra bestyrelsen deltog Tove Eriksen, Lene Thomsen, Mona Kloster, Karin 

Rheinlænder og (Anne-)Mette Kristensen. 

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne: 

1. Ordstyrer: Bjarne Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 

beslutningsdygtig.  

2. Protokolfører: Mette Kristensen blev valgt. 

3. Formandens beretning: Tove Eriksen aflagde beretning. Grundet coronasituationen har der ikke været 

afholdt indtægtsgivende arrangementer i Hawboernes Hus.  

Det årlige pinseløb, der afvikles i samarbejde mellem Grundejerforeningen Svenstibakkevej og 

Hawboernes Forening blev afholdt søndag den 23. maj med flot fremmøde.  

Støtteforeningen Hannæs-Østerild, som Hawboernes Forening er en del af, har især arbejdet med 

støtte til Besøgscenter Østerild ved Testcenteret. Cykeludlejning bl.a. ved besøgscenteret og ved Thy 

Event- og Naturcenter. Desuden har Støtteforeningen været involveret i projekt ”Vi folder Nordthy ud”, 

hvor der er udgivet brochuremateriale og opstillet en infovæg ved Besøgscenter Østerild. 

Forslag i årets løb  fra medlemmerne til arrangementer eller initiativer til gavn for 

foreningen/Lildstrandområdet vil blive modtaget med tak og behandlet af Hawboernes bestyrelse ved 

førstkommende lejlighed. 

Tove omdelte oversigt over Hawboernes Forenings initiativer i 2020-2021 (bilag 1).  

Oversigten blev gennemgået af Mette Kristensen, suppleret af Niels Kristoffer Nielsen vedr. punkt 6, 

renovering af Hawboernes Hus. Stor tak fra bestyrelsen til Niels Kristoffer Nielsen og de øvrige i 

projektgruppen for udarbejdelse af solidt materiale til brug for kommende projektansøgninger.  

Beretningen blev godkendt. 

4. Regnskab: Kasserer Lene Thomsen omdelte og forelagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag: Der var forslag fra bestyrelsen om en rettelse til vedtægterne vedrørende valg af 

formand og kasserer i hhv. lige og ulige år. Dette for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med 

faktiske forhold. Forslaget blev godkendt, og rettelserne er nu indføjet i vedtægterne. 

https://hawboerne.dk/vedtaegter  

Forslag fra Bjarne Sørensen og Mette Kristensen om henvendelse fra Hawboernes Forening til 

Naturstyrelsen Thy om naturgenopretning/redningsplan for det ydre Lild Strandkær blev vedtaget. 

Grundejerforeningen Svenstibakkevej havde indsendt forslag om vinsmagning i Hawboernes Hus 

22.10.2021 i samarbejde med Hawboernes Forening. Der var fuld opbakning til forslaget.  

Min. 25-30 deltagere. Tak til Birthe Sivebæk for initiativet.   

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Lene Thomsen, Mona Kloster og Hanne Iversen. 

Lene Thomsen og Mona Kloster blev genvalgt. Hanne Iversen (sommerhusrepræsentant) ønskede ikke 

genvalg. I stedet blev Birthe Lundgaard (Horsbakkevej) valgt til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter: På valg var Birthe Ottesen og Anne Marie Skaarup. Birthe Ottesen blev genvalgt. 

Anne Marie Skaarup ønskede ikke genvalg. I stedet blev Niels Kristoffer Nielsen (Krinkelkrogen) valgt. 

8. Valg af revisor: På valg var Poul Erik Hansen, som blev genvalgt.  

9. Valg af revisorsuppleant: På valg var Susanne Wind, som ikke ønskede genvalg. I stedet blev Poul 

Christensen (Horsbakkevej) valgt. 

Oversigt over bestyrelsen: https://hawboerne.dk/bestyrelsen  

http://www.hawboerne.dk/
https://hawboerne.dk/vedtaegter
https://hawboerne.dk/bestyrelsen
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10. Eventuelt:  

Birthe Sivebæk og Chris Krogh fra Svenstibakkevej informerede om afholdelse af stort orienteringsløb 

(ca. 300 deltagere) øst og vest for Lildstrand den 12.9. 2021 samt om kommende planer for opstilling af 

faste orienteringsposter i området. Stor ros til de flittige på Svenstibakkevej for den omfattende, 

årelange indsats med udarbejdelse af o-løbskort efter international norm. 

Svenstibakkevej spørger om mulighed for foreningsmedlemskab af Hawboernes Forening. Som 

udgangspunkt er medlemskab personligt. Bestyrelsen drøfter spørgsmålet på møde i september. 

Foreningen Lildstrand Landingsplads oplyser, at Kystterrasser er i genudbud, og anlægsprojektet 

forventes gennemført inden udgangen af 2021. 

Hawboernes Forening afholder musikarrangement med Martin Kanstrup den 8.10. i Hawboernes Hus. 
Referent: (Anne-)Mette Kristensen, 5.7.2021 

 

BILAG 1, jf. pkt. 3 - formandens beretning (supplerende oversigt - inkl. links, hvis du vil vide mere):  

 

1. 2020: HF indsendt input til Thisted Kommunes Planstrategi 2020, som er grundlaget for revision af 

Kommuneplan 2021-2033. Omhandler rammeprojekterne Nationalpark Thy og Dark Sky Thy.  

LINK: https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand 

2. 2020: LUF-tilskud 2020 til Hawboernes Hus (ca. 47.000 kr. til nye vinduer/døre). Udføres 2021. 
3. 2020: Støtteerklæring fra HF til Grundejerforeningen Svenstibakkevej sendt til Thisted Kommune 

vedr. vandproblemer på S-vej. LINK: https://hawboerne.dk/referater-2020 
4. 2020: Lysmåler sponseret af HF til brug for Dark Sky Thy-ansøgning (1.323 kr.) –  

LINK: https://hawboerne.dk/dark-sky-thy 
5. 2020: Bogudgivelse december 2020 – samarbejde med Museum Thy. ”Lildstrand – i mands minde” 

kan stadig købes i Røgeriet og på Lokalhistorisk Arkiv i Frøstrup. 
6. 2021: Udarbejdet tilstandsrapport, etapeopdelt renoveringsprojekt og økonomioverslag for 

renovering af Hawboernes Hus. Tak til hurtigt arbejdende ulønnet projektgruppe. 
LINK: https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20   

7. 2021: Repræsentant for HF valgt til LUF: Niels Kristoffer Nielsen, Krinkelkrogen 19 
LINK: https://hawboerne.dk/bestyrelsen og  

8. Trafiksikkerhed (2017-2021) (underskriftsindsamling sommer 2020 + div. henvendelser fra HF siden 
2017) – iværksættes 2. halvår 2021 eller 1. halvår 2022. LINK: https://hawboerne.dk/  

9. 2021: Hvervekampagne uge 25, nye medlemmer (brev fra Hawboernes Forening i postkasser. 
LINK ”Bliv medlem af Hawboernes Forening” på https://hawboerne.dk/ 

10. 2021: Hawboernes Hus søger Corona-støtte 10.000 kr. fra Thisted Kommune 
11. 2021: 22. juni: Infomøde via Teams med Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune om 

Vækstprojekt Kystsporet (indvies 4.9. på Bulbjerg) (Bjarne og Mette inviteret til infomødet af 
kommunerne). Se Masterplan Lildstrand s. 20, https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand og link 
til Kystsporet i højrespalten på https://hawboerne.dk/.  

12. 2021: 29. juni: afslag på Underværker-ansøgning renovering Hawboernes Hus. Projektet 
genindsendes til ny ansøgningsrunde deadline 7.2.2022. 500 stemmer er nødvendige for at få 
projektet til bedømmelse i komiteen. Følg med løbende på ”Det sker i Lildstrand” og på 
https://hawboerne.dk/ - Og husk at stemme, når det er muligt. 

 
ÅRSREGNSKAB 2020-2021: se næste side! 

http://www.hawboerne.dk/
https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand
https://hawboerne.dk/referater-2020
https://hawboerne.dk/dark-sky-thy
https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20
https://hawboerne.dk/bestyrelsen
https://hawboerne.dk/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhawboerne.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C0073181b000d46d1eb4e08d93a1f9016%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637604730221818696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nEx7CMlJhu4rB3oalPQoJipvh8WIv8%2BbX59XmTrJr9M%3D&reserved=0
https://hawboerne.dk/masterplan-lildstrand
https://hawboerne.dk/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhawboerne.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C0073181b000d46d1eb4e08d93a1f9016%7C89f0873991c047aea732291b5df7a94e%7C0%7C0%7C637604730221818696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nEx7CMlJhu4rB3oalPQoJipvh8WIv8%2BbX59XmTrJr9M%3D&reserved=0
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