
Møde i Hanstholm d. 13.2.2020 kl. 19 
Deltagere: Lene, Bjarne, Marianne, Bente og inviteret gæst Annette Quistgaard 
Afbud: Søren, Gitte Thøgersen, Karin, Anne-Mette, Preben kom ikke 
dagsorden: fremhævet tekst, er referatet 

• udvidelse af Nationalpark Thy, støtte til at kommunen kommer på banen. jfr. 
Karins mail af d.d. Enige om at skrive til Thisted kommune og udtrykke 
vores forundring over at kommunalbestyrelsen ikke vil afholde borger 
møder sammen med Nationalpark Thy. Karin og Bente skriver. Vi har i 
stedet skrevet til Nationalparken med kopi til Thisted kommune. For at 
have JA-hatten på og tilbyde aktiv støtte ved afholdelse af borgermøder. 

•  
• Cold Hawaii masterplan 2.0   Vil Hanstholm orientere om dette projekt, som 

Anne-Mette har sendt kopi af? Drøftelse af brug af penge til konsulenter og 
projektbeskrivelser. Når man kommer til handling er der ikke flere penge. 
Sørg for at have skriftlige aftaler om tilsagn af midler. Eks. fra 
Hanstholm, hvor de måtte slås for penge fra kommunen, som var lovet. 

Nu går man i gang  med Cold Hawaii Inland, kystbyerne var med og 
kystbyerne er  nævnt med  konkret forslag. Thisted kommune netop givet 
afslag på at støtte udbygning af mole ved Stenbjerg Landingsplads. 

• stiprojekter Hvor langt er vi i respektive byer? Kan vi finde fælles markering i 
Kystbyerne? Stiforslagene fra Vorupør og Stenbjerg er indsendt, her 
vægter landsbyoplevelsen. Hawskoven , Hanstholm er meget godt besøgt. 
Unge mennesker bruger pladsen og rydder op efter sig. Lene har 
arrangement undervejs i samarbejde med ”Besættelsestids historiske 
selskab” i Thisted. 

Der var ikke stemning for fælles markering af stier med Cold Hawaii 
bølger. 

• naturens år 2020 DR, Friluftrådet. Nationalparken arbejder med projekter  
2.maj og 17. okt. Nat i naturen, og 23.aug fyrtårnenes dag og familiedag under 
planlægning i Lodbjerg. 

Lild Strand er godkendt til Dark Sky af den organisation, der lavee 
certificering. Fra Naturstyrelsen er det ok. 

• Generalforsamling mandag d. 16. marts kl. 19-20 turistchef Mai Mannaa 
giver oplæg og herefter generalforsamling. Mødet holdes i Redningshuset 
Klitmøller. 



• oplæg om etablering af mikro oplevelser i vore byer v. Annette Quistgaard. 
Annette fortæller om muligheder for at etablere mikro oplevelser i  
Kystbyerne til glæde for vore gæster. Dele oplevelser, sælge oplevelser. 
Det kan også bruges for at undersøge om der kan etableres virksomhed. 

Eks. på aktivitet: dissekere en fisk. Spændende for børn. Stege 
fiskefrikadeller. Tilbuddene formidles via airbnb.dk. Skabe sammenhæng 
mellem oplevelsessteder og ture og bolig. Sprogbarrierer løses med google 
translate. 

god idé. Vi ved at mange gæster går efter de autentiske oplevelser og 
kontakten til lokalbefolkningen.  

Drøftet om Kystbyerne kan lægge CVR nr. til ansøgning til et projekt for 
at undersøge om der er interesse blandt beboere? 

• gensidig orientering: Stenbjerg arbejder med Helhedsplan 2019-2030. 
opstartsmøde med 115 deltagere. Nu arbejder 7 grupper med forskellige 
temaer. 

•  
• evt. er der interesse for fælles indkøb af Cold Hawaii flag? Jeg vil gerne 

koordinere, se vedhæftede pristilbud fra Scrannie. 

Referent: bente 

 


