Referat af generalforsamling i Fjaltring Trans Beboerforening den 25. februar 2020
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 1. Birthe Dueholm valgt
Ad 2. Anne Bune aflagde mundtlig beretning på basis af nedenstående skriftlige beretning:
”Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i 2019. Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i
lokalrådsmødet både forår og efterår, samt møder med Lemvig Kommune.
I februar var repræsentanter fra bestyrelsen til et møde med kommunen omkring lokalplan for området
ved Høfde Q. Der er dog ikke sket mere omkring dette siden. Lemvig Kommune er en del af et samarbejde
omkring en Vestkyst strategi. Fokus er i første om gang på en række kystbyer i vores område er det hhv
Thorsminde og Thyborøn. Fjaltring og Høfde Q vil være en del af den lokale plan som Lemvig Kommune skal
udarbejde. Det som der er blevet orienteret om er, at der er fokus på naturen som attraktion. Fjaltring har
en del af de servicefaciliteter som skal understøtte destinationen med både købmand, vandrehjem og
Tuskær.
På lokalrådsmødet i efteråret blev der informeret om, at kommunen skal lave en landsbystrategi for alle
landsbyer med indbyggertal under 1000. Dette arbejde skal ske lokalt, men der vil være medarbejdere fra
Lemvig Kommune som vil udarbejde materialet på baggrund af hvad vi nu end bestemmer os for. Dette vil
komme til at foregå i løbet af 2020.
Bestyrelsen har deltaget i arbejdet omkring Landsby ruter – et supplement til den kollektive trafik om
havde opstart i sommeren 2019.
Bestyrelsen har meldt beboerforeningen ind i Nissum Fjord netværket og Frivilligcenter Lemvig.
Formålet med at være med i Nissum Fjord er at arbejde på at Fjaltring kommer med som destination i
informationsmaterialet. Her tænker vi særligt på vandrehjemmet, købmanden og Tuskær.
Af andre opgaver som bestyrelsen har været en del af kan nævnes affaldsindsamling, juletræ,
vedligeholdelse af hjertestarter, fællesspisning, Skt Hans og Open by Night.
Bestyrelsen har fået bevilliget 15000 kr fra Lemvig Kommunes driftspulje og 18000 kr fra
borgerforeningspuljen. Driftspuljen er til at vedligeholde grønne områder, samt de maskiner vi har.
Borgerforeningspuljen er til at understøtte lokal udvikling.

Bestyrelsen fik i 2019 en henvendelse fra den arbejdsgruppe, som har været aktive omkring
områdefornyelse. Dette er mundet ud i at Fjaltring-Trans beboerforening har overtaget ejendommen
Vestermøllevej 18 med henblik på, at der skal skabes et nyt borgerhus, samt et offentligt tilgængeligt rum
for gæster og turister. Købet blev muligt som følge af den meget store lokale opbakning samt midler fra
områdefornyelsespuljen og midler fra LOA og Stadil Sparekasse. Arbejdet med at udvikle ideen og stedet
kommer til at ske i samarbejde med Lemvig Kommune. Det bliver meget spændene at følge og være med til
at udvikle.
Bestyrelsen har derudover fået en henvendelse fra en gruppe som arbejder på at udvikle et
informationscenter på ejendommen Høvsørevej 62. Bestyrelsen synes det er en spændene ide, men har
ikke noget ønske om at overtage denne ejendom.
I 2020 vil der blive iværksat de første elementer i forbindelse med områdefornyelsen. Efter planen vil det
for Fjaltring-Trans’ vedkommende dreje sig om huset på Vestermøllevej 18 og pladsen fra krydset og til
skole/vandrehjem, samt udbygning/etablering af stisystem fra Trans kirke og til Fjaltring. Arbejdet vil
komme til at foregå over de næste 2-3 år.
I 2020 vil der sandsynligvis også blive truffet beslutning om redningsstationen ved Tuskær. Denne sag ligger
aktuelt mellem Lemvig kommune og Naturstyrelsen. Lemvig Kommune har kontakt til de frivillige som i dag
passer huset.
Beboerforeningen har overfor kommunen givet sin opbakning til, at der fortsat skal være offentligt adgang
til bygningen og vigtigheden af den formidling af historie om redningsstationens betydning.
Tak til bestyrelsen. Og tak til alle frivillige som bidrager med både store og små ting. Det er det som gør at
det hele hænger sammen.”
Under debat af beretningen blev bestyrelsen opfordret til at arbejde for bevaring af redningsstationen.
Beboerforeningen har (som det fremgår den skriftlige beretning) modtaget en henvendelse fra Lemvig
kommune, om foreningen var interesseret i at overtage redningsstationen fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen
ønsker ikke at beboerforeningen overtager redningsstationen, men har kraftigt opfordret Lemvig Kommune
til at overtage og bevare redningsstationen.
Endvidere blev bestyrelsen opfordret til at arbejde for cykelstiforbindelse til Thorsminde.
Cykelstiforbindelsen indgår i Vestkyststrategien og bestyrelsen støtter selvfølgelig op om, at
cykelstiforbindelsen etableres.
Beretningen godkendt
Ad 3. Knud Ruby fremlagde regnskab. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet
Ad 4. Kontingent foreslås fastsat til 0 kr. Godkendt
Ad 5. Der er ikke indkommet forslag
Ad 6. Birgit og Ria valgt til stemmetællere. Til bestyrelsen valgt Anne Bune og Michael Andersen. Frede
Knudsen valgt som suppleant.

Ad 7. Birthe Dueholm valgt til revisor
Ad 8. Intet

Ref.
Flemming Andersen

