
> Bestyrelsesmøde i Fjaltring-Trans beboerforeningen
> 12. Marts 2017
>
> 1. Konstituering
> Formand: Anne genvælges
> Næstformand: Knud Munch
> Sekretær: Inge Hauch
> Kasserer: Knud Ruby
> Alm. Medlem: Per Daubjerg
>
> 2. Bestyrelsens opgave:
> Bestyrelsen er den forening der står bag mange aktivgrupper og initiativer.
>
> 3. Fordeling af øvrige opgaver i beboerforeningen.
> Nissum fjord netværk og naturpark:
> kontaktperson :Knud Munch.
> Velkomstkomité for nytilflytterne: Anja og Helle
> Fællesspisning: Helle Bjerg?
> Open by Night den 11.8. Anne
> Sauna/Høfde Q: Inge
> Sankt Hans: Anne
> Fællesgrill: Knud Ruby
> Nedrivningspuljen: Per
> Lokalrådet for Lemvig: inge er valgt til bestyrelsen
>
> 4.Lemvig frivilligcenter: Anne kontakter projektleder Jane Brokholm Mortensen mhp at hun 
deltager 1/2 time på næste bestyrelsesmøde.
>
> 5.Vindmøllerne på Høvsøre:
> Der er sendt brev til Folketingets Erhvervsudvalg med anmodning om foretræde.
> Der er kommet kvittering og besked om at vi vil blive indkaldt.
> Foreløbig vi sende Anders Bune og Knud Munch.
> Per kan stå for kontakt til presse.
>
> 6. Byfornyelse:
> Der skal skabes et lokalt ide initiativ for at få støtte fra Lemvig.
> Der skal lægges vægt på  at skabe SAMMENHÆNGSKRAFT f.eks. Mellem by og landområder 
og havet.
> Vi vil indkalde interesserede beboere for at skabe en gruppe der kan udarbejde nogen ideer vi 
kan sende ind til Lemvig kommune.
> Anne inviterer til møde via mail listen og konfererer med Kirsten Eldon.
>
> 7. Ansøgning til Lemvig kommunes grønne driftspulje for lokalområder. (Erstatning for 
genbrugspladsens generering af midler). Der kan søges støtte til maskinel og vedligehold. Vi vil 
søge støtte til havetraktor og buskrydder til vedligeholdelse af lokale naturstier. Per vil sammen 
med Knud Ruby sørge for at fremsende en ansøgning inden den 1. April. Lykkes det vil vi etablere 
et lokalt arbejdshold af bl.a. de der før stod for genbrugspladsen.
>
> 8. Geopark
> Per spørger Trine og Mette Rahbek om de vil være kontaktpersoner til Geopark. De er i forvejen 
guider på de ture vandrehjemmet udbød sidste år og som vil blive gentaget i 2017.
>
> 9. Saunaprojektet ved Høfde Q
> Status er, at Naturstyrelsen har, med anbefaling, videresendt vores ansøgning om udvidelse af 
den nuværende Servicebygning til kystdirektoratet. Siden har vi intet hørt. Vi har søgt Friluftsrådet 
og fået kr. 100.000 til diverse installationer. Yderligere ansøgning afventer tilladelse.



>
> 10. Evt.
> Forsamlingshuset ansøger om 5.000kr til indkøb af nyt bestik idet der er forsvundet nogle kurve. 
Vi støtter ansøgningen med de 5000 kr fra open by Night midlerne.
>
> Næste møde:
> Tirsdag den 6. Juni kl. 19.30 hos Per


