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Generalforsamling afholdt i Hawboernes Hus lørdag den 3. okt. 2020 
Der var i alt 19 fremmødte. Fra bestyrelsen deltog Tove Eriksen, Lene Thomsen, Hanne Marie Kværndrup. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Ordstyrer: Jørgen Holst blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
2. Protokolfører: Hanne Marie blev valgt. 
3. Tove Eriksen aflagde formandens beretning. Grundet Corona situationen blev generalforsamlingen 

udskudt fra juni til oktober og af samme årsag har der været langt færre arrangementer i årets løb. 
Huset er blevet malet og repareret. Vi har fået overslag fra en konservator vedr. restaurering af 
vægmaleriet. Vi vil søge fonde om bidrag til restaurering, inden det er for sent at redde maleriet. Vi 
søger Thisted kommune om midler til renovering af toiletterne, som jo er offentlig tilgængelige 
halvdelen af året. Afholdte arrangementer i 2019/2020 er jubilæumsfest, juletræsfest og 
kunsthåndværkermarked - alle godt besøgt. Kunsthåndværkermarked kommer igen næste sommer. 
Der arbejdes på mange fronter. Igangværende projekter er Nationalpark, Dark Sky, 
KreativitetsHuset og Kystterrasserne. Madpakkehuset og oprensning af Strandkæret er afsluttede 
projekter. Bogen om Lildstrand er Museum Thy forventes at udkomme snart. Hawboernes forening 
samarbejder tæt med Støtteforeningen for Hannæs-Østerild. Der er mange projekter i gang. 
Eksempelvis har vi møder med lokale politikkere. Derfor er det meget vigtigt, at vi over for Thisted 
kommune viser, at vi alle på Hannæs og i Østerild hører sammen, arbejder sammen og støtter 
hinandens projekter til gavn for alle i Hannæs-Østerild området. Projekter, vi støtter op om, er 
projektet ved Amtoft havn, Vindmøllecentret, Cold Hawaii indland, byggegrunde i Frøstrup, 
Stisystemer, Masterplan for Hannæs-Østerild, samt projektet omkring bostedet på det gamle 
plejehjem i Vesløs. De støtter for øjeblikket os i Nationalpark Thy, Dark Sky og KreativitetsHuset. 
Formandens beretning blev godkendt. 

4. Kassereren, Lene Thomsen, forelagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.  
5. Behandling af indkomne forslag: der var ingen forslag at behandle. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tove Eriksen, Anne-Mette Kristensen og Hanne Marie Kværndrup 

er på valg – alle modtog genvalg. Kim Frost (sommerhusejer) har valgt at udtræde af bestyrelsen 
ifb. med generalforsamlingen. Suppleant Hanne Iversen (sommerhusejer) er indtrådt i stedet og er 
på valg næste år. Gudrun Beckhaus (fastboende) har valgt at træde ud af bestyrelsen. Karin 
Rheinlænder (fastboende) tilbød at træde ind i bestyrelsen i stedet. Karin blev valgt. 
Anne Marie Skårup (sommerhusejer) blev valgt som suppleant i stedet for Hanne Iversen. 

7. Valg af suppleant: Jesper Jungersen var på valg og blev genvalgt. 
8. Valg af revisor: Tage Langballe var på valg og blev genvalgt. 
9. Valg af revisorsuppleant: Poul Christensen var på valg, ønskede ikke genvalg. Niels Jørgen Nielsen 

blev valgt. 
10.  Evt. Naturstyrelsen: Dark Sky arrangement afholdes 17. okt. Kl. 19 – 21. Tilmelding 16. okt. 

Mødested P-plads ved Bulbjerg. Opslag på hjemmeside: 1 - Ræven må IKKE fodres. 2 – Påmindelse 
om betaling af foreningskontingent. En klar beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og hvem er 
på valg, hvornår blev efterlyst. Bestyrelsens sammensætning ligger på hjemmesiden. 


