
Fjaltring – Trans Beboerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 11.10.2021 

Tilstede: Anne Bune, Flemming Andersen, Michael Andersen, Claus  

Pedersen og Charlotte Gunnarsen. 

 

1. Konstituering 

Formand: Anne Bune 

Næstformand: Claus Pedersen 

Kasserer: Flemming Andersen 

Sekretær: Charlotte Gunnarsen 

Medlem: Michael Andersen 

 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året. Møderne planlægges fra 

gang til gang. Nye medlemmer af bestyrelsen skal registreres hos 

Stadil Sparekasse, Fjaltring afd. og aflevere kopi af 

sygesikringsbevis, pas/kørekort og oplyse navn og cpr. nr. 

 

2. Fællesspisning 

Beboerforeningens bestyrelse laver, traditionen tro, mad til 

sæsonens første Fællesspisning, som afholdes søndag den 

31.10.2021. Det er foreslået, at der laves 3 forskellige supper. 

Anne sørger for at der kommer seddel op hos købmanden og på 

skolen, hvor man kan tilmelde sig fællesspisningen. Og Anne 

bestiller varer hos købmanden på baggrund af tilmeldingerne.  
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Der blev talt om, at lave ”julemiddag” til fællesspisningen ultimo 

november. Det afventes om nogen melder sig til at stå for denne 

fællesspisning ellers overvejes det at spørge en ekstern. 

  

3. Orientering om bestyrelsens faste opgaver  

• Juletræ. Bestyrelsen har ansvaret for, at der opsættes juletræ. 

Claus er fremover ansvarlig for denne opgave. 

• Bestyrelsen har ansvaret for, at hjertestarteren vedligeholdes. 

Charlotte er fremover ansvarlig for denne opgave. Opgaven 

overdrages fra Knud. 

• Bestyrelsen har ansvaret for Skt. Hans bål på stranden ved 

Høfde Q. Der aftales nærmere om dette på et senere møde. 

• Tilflytterbesøg. Alle tilflyttere får besøg af et 

bestyrelsesmedlem fra Beboerforeningen. Anne og Flemming 

fordeler besøgene mellem sig. Der er to forestående besøg. 

• Ansøgninger til Lemvig kommunes puljer (Driftspulje og 

Borgerforeningspulje).  

• Beboerforeningen deltager i Lemvig kommunes 

Lokalrådsmøder. Der er 2 møder årligt.  

 

4. Aktuelle projekter/grupper 

Anne orienterede om de mange projekter/grupper der er i gang i 

Fjaltring. Projekterne/grupperne er: 

• Bosætningsgruppen 

• Redningshuset 

• Vestermøllevej 18 

• Høfde Q 

• Årlig affaldsindsamling 
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• Områdefornyelse. Det forventes at det konkrete arbejde med 

områdefornyelsen: bytorvet og renovering af Vestermøllevej 

igangsættes foråret 2022. 

 

5. Nye ideer.  

Det blev aftalt, at sætte følgende ideer på dagsordenen til næste 

bestyrelsesmøde: 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Høfde Q 

• Mulighed for fartdæmpning og sikring af skolevejen 

 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes mandag den 22.11.2021, kl. 19.30 hos 

Charlotte. 

 

7. Evt.  

Weekenderne den 20. - 21. og den 27. – 28. november fra kl. 12 - 17 

er der glögg, æbleskiver og julehygge i Borgerhuset. 

Hjemmesiden og kalenderen skal opdateres. 

 

 

Charlotte Gunnarsen 

Fjaltring den 25.10.2021 


