
Dagsorden bestyrelsesmøde beboerforening 3. april 2018 kl. 19.30 

Foreløbig har vi følgende dagsordens punkter: 

1. Konstituering 

2. Opfølgning på møde mellem Lemvig Kommune, Naturstyrelsen og beboerforeningen (se 
vedhæftede referat) 

3. Områdefornyelse og lokalplan (se vedhæftede dokument + vi talt løst om det ved mødet 
d. 15/3) 

4. Etablering af arbejdsgruppen vedr. området nord for høfte Q/Tine og Mikaels ejendom 

5. Tilflytter besøg (Nygård i Trans og Øster Nørbyvej) 

6. Ansøgning til driftspulje – hvad skal vi søge om? 

7. Opfølgning førstehjælpskursus - orientering v. Anne 

8. Køreplanen 2018/19? 

9. Affaldsindsamling – til orientering 

10. Ansøgning sparekassen - til orientering 

11. Prøvestation for vindmøller – orientering om lovforslag 

12. Møde i Lokalrådet d.17. april (se den mail der er rundsendt fra 19/3) 

13. Ny persondataforordning – er det noget som berør beboerforeningen? 

14. Evt 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2018. 

Deltager: Knud Munch, Knud Ruby, Flemming Andersen, Anne Bune 

Afbud: Inge Hauch 

Konstituering Formand Anne 
Referent Inge 
Kassere Knud R 
Næstformand Knud M 
Menig medlem Flemming Andersen

Opfølgning på møde med kommune og NS Lemvig Kommune er i gang med at udarbejde 
en helhedsorienteret lokalplan. Dette betyder 
at det tager længere tid end vi først havde 
regnet med. Vi bliver indkaldt når der er et 
konkret udspil. 
Der vil blive opsat skilte med 
parkeringsvejledning. Kommunen vil sørge for 
at de bliver lavet og hængt op. 
Der vil blive opsat flere bord/bænkesæt. 
Kommunen vil lave en renovering af 
servicebygningen i foråret 2018.

Områdefornyelse Der arbejdes fortsat på dette.



Arbejdsgruppe til indhegning af græsareal 
nord for Høfte Q

Formålet er at forhindre at området udvikler 
sig til et parkeringsareal/camping. Vi ønsker 
at bilerne skal holde ved Høfte Q hvor der 
både er toiletfaciliteter og renovation. 
Knud Ruby bestiller pæle og tråd.  
Knud og Knud indkalder til en arbejdsaften.

Tilflytterbesøg Anne har velkomstpakke til fastboende 
tilflyttere. 
”Den gamle Friskole” (Knud R) 
Østerbyvej (Anne)  
”Fuglkjær” (Flemming)

Driftspulje Vi søger om tilskud til vedligehold af de 
eksisterende maskiner, flise til grønne 
områder og en fejemaskine. Samlet 10000 kr. 
Knud Ruby laver en ansøgning inden 
ansøgningsfristen d. 16/4.

Førstehjælpskursus og hjertestarter Jane Brokholm (frivillig koordinator)arbejde 
videre med at lave et brush up kursus. 
Hjertestarteren er blevet flyttet til 
Købmandsgården. Der skal ændres 
kontaktoplysninger i forhold til placering af 
hjertestarter. Anne retter henvendelse til 
Dansk Folkehjælp. 
Knud M vil undersøge hvad en 
abonnementsordning koster.

Køreplan Køreplanen for 2018/19 (lokale busruter) er i 
høring (høringsfristen var d. 5/4).  
Vi opfordrer desuden til at man orienterer sig 
om muligheden for at benytte flexbus/taxa i 
weekenden.

Affaldsindsamling Det bliver d. 19/4 i samarbejde med 
Friskolen. Birgit Wolf har det store overblik.

Ansøgning til Sparekassepulje Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
modtaget opfordring til at beboerforeningen 
skulle lave en ansøgning til puljen med 
henblik på at understøtte nogle af de 
byfornyelsesprojekter som foreningen er en 
del af. Der er derfor sendt en ansøgning.

Prøvestation Der er sendt lovforslag i høring. 

Lokalråd Der er lokalrådsmøde d. 17/4 i Ramme

Persondataforordning Vi mener ikke vi har noget som omfatter den 
nye lov. Dog vil vi undersøge om der kan være 
noget i forhold hjemmesiden.

Evt Ingen punkter


