
 

Beboerforeningen Fjaltring - Trans 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2017 

Til stede er: Anne Bune, Per Daugbjerg, Knud Ruby, Knud Munch. 

 

1. Borgermøde 5. september 2017 kl.19.30 – 21 i forsamlingshuset om kommunens plan om 
udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.  
Det har vist sig, at Lemvig Kommune vil afholde borgermødet i Fjaltring Forsamlingshus 
tirsdag den 5. september.  
Beboerforeningen tager sig af velkomst samt styrer debatten. 
Bestyrelsen for Beboerforeningen holder igen møde mandag 11. september for at samle op 
på borgermødet. Vi vil forsøge ud fra debatten at lave ét samlet høringssvar fra 
Beboerforeningen. 

 
2. Fællesspisning: 

Beboerforeningens bestyrelse står for første fællesspisning søndag 29. oktober 2017. 
Herefter kan interesserede tilmelde sig til at lave de næste fællesspisninger, som bliver: 
Søndag 26. november 2017. 
Søndag 28.januar 2018.  
Søndag 25. februar 2018 
Søndag 25. marts 2018  (Palmesøndag) 

 
3. Træningsredskaber til sportspladsen 

Vandrehjemmet har fået fondsmidler hjem til nogle udendørs træningsredskaber, som 
tænkes opstillet på sportspladsens vestlige side. Beboerforeningen vil om nødvendigt 
bidrage med støtte til belægning fra Open By Night kassen. 

 
4. Open By Night: fredag 11. august 2017. 

Mange aktive og mange sponsorer har hjulpet. Det gav et pænt overskud, som 
styregruppen vil redegørefor senere. Anne vil tale med styregruppen, om det evt. er muligt 
at åbne Bruns Garage tidligere på aftenen for at holde folk i området noget længere. 
Anne vil tage op i Lokalrådet om man evt. kan bruge Landsby-App’en til at koordinere 
større arrangementer i Ramme, Bøvling og Fjaltring med det formål at få flest mulige 
besøgende til alle arrangementer. 

 
5. Unge og børnefamilier: ’Fremtidens Fjaltring’: 

Per har foreslået, at arrangere et møde senere på året, hvor unge og børnefamilier kan 
komme med deres ideer og bud på ’fremtidens Fjaltring’.  
I mange af byens foreninger er det mest den ældre del af beboerne, som har tid og er 
aktive. 
Som et forsøg vil vi I forbindelse med debatten om byudvikling, forsøge at arrangere et 
møde senere på året, hvor alene yngre beboere og børnefamilier kan deltage i en uformel 
idé-udvikling om ’fremtidens Fjaltring’ over et par timer. Deltagelse i mødet vil ikke 
indebære yderligere forpligtigelser eller krav om at deltage udvalg eller andet. 

 
 Næste bestyrelsesmøde: mandag 11.sept.  (alene om borgermødet og  sommerhus-planerne) 
 

referent Per Daugbjerg 
 



Til orientering:  
Inspirations- og udviklingsaften i Lemvig 13. september 17.30 – 19.30 
(Kantinen  irådhuset) 
Lemvig Kommune, Frivilligcenter Lemvig og DGI Vestjylland inviterer alle interesserede til gratis 
inspirations- og udviklingsaften om fuldmånebegivenheden Move For Life. Mød op og hør mere 
om,hvordan du og din forening/organisation kan blive en 
del af Europæisk Kulturhovedstad 2017. 
Lemvig Kommune vil gerne støtte den lokale deltagelse i Move For Life og Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017.  
Derfor bliver der mulighed for at søge et mindre tilskud til udgifter i forbindelse med dine events. 

 


