
Formandsberetning Fjaltring-Trans beboerforening 2018. 

Bestyrelsen ser det som en af sine primære opgave, at holde en god kontakt til 
Lemvig kommunes embedsmænd og politikker. Vi forsøger at være tovholdere på 
samarbejdet med myndighederne. Desuden skal vi prøve at påvirke beslutninger, 
som træffes enten kommunalpolitisk eller landspolitisk og som har betydning for 
vores område.  

Bestyrelsen prøver så vidt muligt, at deltage i forskellige arbejdsgrupper, men anser 
det samtidigt som vigtigt, at alle kan sætte projekter i gang og arbejde med det de 
brænder for. Ingen skal vente på at beboerforeningen sætter dem i gang. Vi synes 
naturligvis, at det er dejligt når tingene passer sammen og ikke spænder ben for 
hinanden. Vi stiller os til rådighed i de situationer hvor der skal være kontakt til 
myndighederne og hvor en mere ”officiel” henvendelse er nødvendig. 

Vi er optaget af hvad som sker med ”livet på landet”. Prognoserne er ikke for 
optimistiske, men vi prøver, at kæmpe kampen for overlevelse. Vi tror på, at både 
Friskole og Købmandsbutik er vigtige for lokalområdet og at det er vigtigt, at vi står 
sammen om, at sikre deres eksistens. Vi er glade for at der er kommet en løsning for 
Tuskær. Vi håber, at der er mange med gode ideer til anvendelse af de midler, som 
kan komme i spil efter nedlæggelse af Fjaltring-Trans Sparekasse. Ideer som kan 
være med til, at sikre fortsat liv i og udvikling af, vores dejlige lokalsamfund. 

Vi håber naturligvis, at I løbende holder jer orienteret gennem referaterne fra 
bestyrelsesmøder og andre skrivelser fra Beboerforeningen. Men for en god ordens 
skyld kommer der en gennemgang af nye tiltag og de mest markante ting. 

Året har indeholdt en række af de sædvanlige opgaver. Der har været møder i 
Lokalrådet, affaldsindsamling, juletræ og lyskæder, planlægning af fællesspisning og 
Open by Night. Tusinde tak for hjælpen til alle de, som har været en del af disse 
ting. Men der har også været andre og mere arbejdskrævende opgaver. 
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Prøvestation – første kapitel. 

Ved sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen sin plan for, hvordan vi ville 
prøve, at påvirke udvidelsen af prøvestationen for vindmøller på Høvsøre. Vi orienterede 
blandt andet om at vi havde valgt at have en talsmand som var udenfor bestyrelsen. Det 
forslag, som netop var blevet fremlagt, ville få stor betydning for Fjaltring og flere 
husstande i vores område. På generalforsamlingen fremlagde vi vores beslutning om, at 
inddrage en talsmand, som havde interesse og kendskab til hele historikken omkring 
prøvestationen. 

Efter et stort arbejde med høringssvar og med foretræde for Erhvervsudvalget på 
Christiansborg lykkedes det, at påvirke den endelige beslutning således, at det fra 
politisk side blev besluttet, at undersøge alternative muligheder. Sagen har kørt sin gang 
over sommeren og vores talsmand har løbende holdt ”gryden i kog” og løbende været i 
kontakt med relevante politikker. 

Driftspulje 

I forbindelse med at de lokale genbrugsstationer blev nedlagt, etablerede Lemvig 
Kommune en driftspulje, hvor de lokale sogne og borgerforeninger kan søge midler til 
etablering, drift og vedligeholdelse af grønne områder. Beboerforeningen søgt om en 
havetraktor + buskryder til, at vedligeholde vandrestier og græsarealerne omkring 
Vandrehjem og bålhus. Vi fik det bevilliget og Henrik Bram og Guffe har nedsat sig 
tovholdere på brug og vedligehold af maskinparken. Det er vi meget glade for – TAK for 
det. 

Møde mellem Lemvig Kommune, Naturstyrelsen og Beboerforeningen. 

Vi har igen i år været inviteret til et dialogmøde omkring området ved Høfte Q. Vi 
oplever, at processen rykker med små skridt i den rigtige retning. Den ubekendte faktor i 
dette år har været, at myndighedsfunktionen over området, skulle overgå til 
Kystdirektoratet. Dette har været med til at sætte tingene i stå. 

Vi har fået nogle flere bord/bænkesæt ved Høfte Q og der blev lavet aftaler om 
udarbejdelse af parkeringsanvisning. Da det skulle føres ud i livet, viste det sig, at vi 
ikke var helt enige med kommunen om, hvad vi havde aftalt. I løbet af sommeren viste 
det sig, at beboerforeningen var enige med Naturstyrelsens repræsentant og at det var 
repræsentanten fra Teknik og Miljø, som ikke havde husket vores aftale rigtigt. Vi håber, 
at det bliver en realitet til den kommende sommer. 

Ved samme møde blev det klart, at Naturstyrelsen ville stille sig positive overfor en 
udvidelse af servicebygningen herunder udvidelse med sauna. 

Næste dialogmøde er d. 15. marts i år. 
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Områdefornyelse og lokalplan. 

I foråret indkaldte bestyrelsen til et møde med henblik på at få gang i områdefornyelse. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejdede et oplæg til kommunen.  

Dette er blevet positivt modtage og i sammenhæng med Vandborg/Ferring, skal der 
arbejdes videre med en plan for områdefornyelse. Desværre er midlerne til dette blevet 
væsentligt reduceret, da man landspolitisk har valgt, at bruge en stor del af de midler, 
som tidligere var afsat til byfornyelse, til ”bande pakker”. 

Midt i sommerferien blev bestyrelsen kontaktet af Teknik og Miljø med oplysninger om, 
at der ville blive fremsendt en udviklingsstrategi for Fjaltring. Den omhandlede som 
bekendt dels udvidelse af sommerhusområder dels om udviklingszone.  

Der blev indkaldt til borgermøde hvor repræsentanter fra Teknik og Miljø kom og 
fremlagde planen og der var mulighed for, at komme med holdninger og indspark til 
planen. Det blev et godt møde, hvor der kom mange synspunkter frem. På den baggrund 
mente bestyrelsen at vi var i stand til, at komme med et høringssvar, som vi mente 
repræsenterede flertallet af de synspunkter, som fremkom på mødet. Vi kender jo alle 
resultatet, nemlig at planerne om, at udvide muligheden for at bygge sommerhus i selve 
Fjaltring blev fjernet og at der bliver søgt om muligheden for at udvide omkring 
Fjaltring Ferieby. Desuden søges der om, at få godkendt en del af området som 
udviklingszone.  

Bestyrelsen var meget glade for det store lokale engagement og at så mange gjorde 
deres holdning til kende.  

Det sidste nye i sagen områdefornyelse og saunabygning ved Høfte Q er, at bestyrelsen 
var indkaldt til et møde i december med henblik på, at der skal udarbejdes en ny 
lokalplan. Vi er blevet lovet, at så snart det nye byråd er klar, vil vi blive inviteret til 
nye møder. I første omgang er det bestyrelsen, som bliver inviteret, men senere i 
processen forventer vi bestemt, at der vil blive afholdt et fællesmøde for alle. 

Frivillighedsprojekt i Lemvig kommune. 

Bestyrelsen har haft besøg af Lemvig kommunes nye frivilligheds koordinator. Vi har 
brugt hende til at arbejde med at få etableret førstehjælpskurser. Dette forventer vi 
kommer til at ske i løbet af 2018, samt at hjælpe med at søge fonde i forbindelse med 
etablering af saunabygning. 

Der arbejdes meget på at få etableret et frivillighedscenter i Lemvig kommune herunder 
et fysisk sted i Lemvig. Vi ved ikke så meget mere om det endnu andet end at det skal 
være et sted som de frivillige organisationer kan bruge som mødested. 

  3



Geopark, Nissum Fjord netværk og udvikling af vandrestier. 

Der arbejdes på mange niveauer med at udvikle området. Bestyrelsen prøver at få 
Fjaltring og Trans med i samarbejdet omkring Nissum Fjord netværket. Desuden har 
Mette Rabek og Etha  nedsat sig som en selvstændig arbejdsgruppe, som arbejder med 
udvikling af vandrestier.  

Redningsstation 

I efteråret hørte vi ”en fugl synge om” at naturstyrelsen ville sælge en række bygninger 
herunder den tidligere redningsstation i Fjaltring. Vi tog kontakt til både naturstyrelsen 
og Lemvig Kommune med henblik på at bevarer bygningen på offentlige hænder og sikre 
fortsat adgang for alle. Vi har fået lovning på at både de frivillige omkring 
redningsstationen og bestyrelsen vil blive medinddraget i drøftelser omkring fremtiden 
for huset. 

Valgmøde 

I efteråret arrangerede vi, i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse, igen 
valgmøde op til kommunalvalget. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på 
arrangementer både fra kandidaterne og andre deltagere. Tak for den store opbakning. 

Besøg hos nye og i ”grænseområdet”. 

Bestyrelsen har forsøgt at holde sig opdateret på nytilflyttede. Vi besøger dem med en 
lille velkomstpakke med vin, informationsmateriale og gavekort til fællesspisning og 
borgerhus. Vi har som noget nyt også været forbi familier i nærområdet, men uden for 
sogneskel. De har fået en miniversion af velkomstpakken med informationsmateriale og 
invitation til fællesspisning. Vi oplever, at folk bliver glade for at få besøg og tager 
positivt imod de ting vi præsentere dem for. Vi synes, det er godt at åbne op på tværs af 
sogneskel og prøve at få ting til at ske på tværs. 

Prøvestation – andet kapitel. 

I januar skete der nye ting i forhold til udvidelsen af prøvestationen på Høvsøre. 
Gennem pressen blev vi klar over at der var ting på vej. Nogle blev fri for en planlagt 
ekspropriation af deres ejendom, mens der pludselig var nye som blev ramt. 

På et informationsmøde d. 11. januar blev det klart at den nye situation skyldes, at der 
er sket en væsentlig ændring af udvidelsen af prøvestationen. Man har ikke kun flyttet 
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på placeringen af møllerne, men også ændret på højden af møllerne. En meget uskøn 
proces set med vores øjne. Bestyrelsen og ikke mindst vores udpegede talsmand har igen 
været i gang med at lave høringssvar. Dette er fornyeligt rundsendt, så alle ved hvad vi 
har skrevet.   

Vi har i denne forbindelse haft et samarbejde med Bøvling Borgerforening i forhold til, 
at få fælles fodslag om de ting, som har betydning for begge lokalsamfund. Vi 
planlægger, at fortsætte et samarbejde i forhold til at få indflydelse på Lemvig 
Kommunes udvikling af en form for informationscenter. Vi ser gerne, at det skal udvikles 
til at blive en attraktion hvor man både kan få viden og oplevelser i forhold til 
vindenergi. 

Bestyrelsen må erkende, at havde vi ikke fået kæmpe hjælp fra Anders Bune i denne 
sag, så tror vi ikke, vi havde haft held til at påvirke beslutningen omkring udvidelsen af 
Prøvestationen. Vi vil gerne sige tusinde tak og overrække dig en symbolsk tak for et 
stykke ubetaleligt arbejde gennem et helt år. 

Det var i store træk de ting som har optaget beboerforeningen gennem det sidste år. Vi 
synes ikke selv vi kommer sovende til det, men det er også sjovt at søge dialog og 
indflydelse. 

Vi forventer, at det kommende år kommer til at handle om lokalplan for Høfte Q 
området. Vi ser frem at til at komme videre med denne og forhåbentligt komme frem til 
at der bliver i gang sat en forskønnelses proces af området.  

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det sidste år. Og velkommen til Flemming som er 
trådt ind som suppleant for Per Daubjerg. 

Anne Bune 

Formand
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