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Bestyrelsen: 
 

Erik Odder EO eodder@gmail.com 21 49 50 43 

Per Grønkjær PG per.groenkjaer@gmail.com 23 48 21 71 

Per Bach PB bach-el@tdcspace.dk 40 41 51 57 

Jensy Torp JEA Jensy.torp@gmail.com 20 29 65 58 

Jens Fisker JF Jens_jytte@hotmail.com 60 71 53 89 

Ole Ryltoft OR rylle43@gmail.com 23 36 30 18 

Per G. Thomsen PGT Per.g.thomsen@gmail.com 20 90 81 58 

Klaus Iversen KI kri@cowi.com 41 76 84 14 

Jan Nielsen JN JANOGKAREN@LIVE.DK 22 10 02 34 

    

 

 Referat fra bestyrelsesmøde  
onsdag den 19. februar 2020 kl. 16.30 i Æ Warmstow 

 
Pkt Erik bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse – sidste møde inden vores generalforsamlingen 

den 6. marts 2020. 
 

1.  Gennemgang af referat fra sidste møde 
 ./. Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar – tidligere udsendt 
--------------------------------- 

- Punkt 3: 
-  Vedligeholdelsesarbejde: Besluttede at dette tages op med den nye bestyrelse efter 

generalforsamlingen.   
- Punkt 5: 
- Forespørgsel vedr. redskabsrum: 
- Anders Andersen er blevet orienteret om bestyrelsens beslutning om ikke pt at foretage 

ændringer. Hans anmodning vil indgå i bestyrelsens løbende vurdering af muligheder 
for lejemål ved landingspladsen.  
 

Referatet blev herefter godkendt. 
 

 

2.  Arrangementer 
A. Opfølgning på seneste arrangementer 
- Nytårskur med Æ’ Redningshus d. 18. januar. 

------------------------- 
- Der deltog 23 og det var et godt ”kur” med god ”proviant” og festlig stemning. 

 
- Kogt torsk d. 24. januar. 

----------------------------- 
- Det var en succes, der var 45 medlemmer og det kunne ikke være bedre, selvom 

pladsen var lidt trang. Fremadrettet sættes deltagerantallet til et max på 40. 
 

- Redskabskursus d. 3. til 7. februar.  
--------------------------- 

- Et godt kursus med god stemning og godt social sammenkomst. Niveauet for kurset – 
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herunder deltagerbetaling og forplejning - vurderes nærmere fremadrettet. 
   

B. Forestående arrangementer mv. 
-  Hjertestarterkursus d. 22. februar. 

-------------------------- 
- Kurset vil blive afholdt i æ’warmstow og ikke i Sognehuset. Per G. og Jens F. ordner det 

praktiske. 
- Per G. gjorde opmærksom på, at garantien på hjertestarteren snart udløber, og en ny vil 

koste 6000 kr. eksl. moms. Per vil orientere Nasa og Redningshuset og meddele, at KLF 
vil gerne bidrage til en ny hjertestarter. 
 

- Tjek af redningsveste d. 7. marts. 
------------------------------- 

- Tonny Vangsgaard og Hagen er orienteret. KLF står for udgifter til Tonny og Hagen. 
Reservedele til redningsvestene betaler medlemmer selv. 
 

3.  Generalforsamling 2020 
Drøftelse af oplæg til generalforsamling den 6. marts 2020. 
./. Oplæg til dagsorden samt opslag vedr. generalforsamlingen vedlægges som bilag. 
----------------------------------- 

- Oplægget blev ændret, da Ole meddelte, at han modtager valg. 
- Per B. havde det revidere regnskab for 2019 med, og gav bestyrelsen en god orientering 

herom. 
Bestyrelsen mødes klokken 17.30 i redningshuset til formøde. Erik orienterer Tonny 
Vangsgaard. 
 

- Det praktiske inden generalforsamlingen, mødetid klokken 16.30. 
- Opstilling af borde og stole – Per T. og Per G. 
- Finde/anrette service –Jens F. og Jensy 
- Indkøb af drikkevare – Ole og Erik 

 
Fristen for ændringsforslag er sat til d. 28. februar. Såfremt der indkommer ændringsforslag 
afholdes bestyrelsesmøde herom forud for generalforsamlingen. 
 

4.  Orientering mv. 
- Opsigelse af bådplads og afståelse af redskabsrum: 

------------------------------ 
- KLF har modtaget en opsigelse af bådplads (846)og redskabsrum ”Delfinen” fra Kjeld 

Jacobsen, med virkning fra 1.april 2020. 
- Jensy laver udkast til brev. 

 
- Der er nu således en bådplads ledig – 846 med landing på østside. Bestyrelsen blev enig 

om at pladsen tildeles Kasper Steinfath, der er på venteliste. 
- Jensy laver udkast til brev. 

 
- Forholdene på strand og i huse. 

---------------------------- 
- Der er igen kommet mange sten på stranden, der skal fjernes. Ligeledes er der kommet 

en del sand ved arealerne omkring husene. Der vil som sidste år blive hvervet en 
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”maskine” til hjælp til dette. 
- Der er fred og ro i og omkring husene – medlemmerne turer og reagerer med at 

klargøre deres både inden fiskesæsonen starter. 
------------------------------- 

- Erik havde været til møde på friskolen den 18. februar, om udviklingsplanen for 
Klitmøller. Det havde som sådan været spændene nok – der var mange spænde planer 
for Klitmøller.  

- Bl.a. kan nævnes: 
- Udvikling: Nystrup Camping som resort med kunstigt surfer-anlæg er en af visionerne i 

ny udviklingsplan for Klitmøller  
- små kompakte ferieboliger ved Krovej i den nordlige ende  
- ”naturhotel Tjaldur” ved Mogens Goul  
- udvidelse af restaurant Niels Juel – butiksareal ved siden af 
- p-pladsen ved landingspladsen omdannes til et ”strandtorv” med fleksibelt byrum 
- Indretning af den yderste del af Ørhagevej og nye ”superstier” på tværs af Klitmøller 

 
Se i øvrigt Thisted Dagblad fra den 19. februar. 
 

- Jens Fisker, kom med et forslag om, at nedenstående foreningerne burde finder 
sammen om emnet ”Klitmøller’s bevarelse”. 

- Bestyrelserne kunne være: 
- Nasa  
- De Frie Pensionister 
-  Æ’Redningshus 
- Borger-og handelsstandsforening og 
-  Klitmøller Lystfiskerfvorening. 

 
Erik og Jens vil indkalde til et kaffemøde.  
 
Foreningen Æ Skibningsbåd. 

- Erik og Jens oplyste at de ikke var orienteret om nyt i sagen, siden sidste møde med 
repræsentanter for foreningen, hvor KLF havde præciseret KLF’s holdninger til det 
skitserede oplæg. 

 

5.  Evt. 
- Herunder emner til næste møde den 18. marts 2020. 

 


