
Fjaltring-Trans beboerforenings bestyrelsesmøde den 22. maj 2018 
Tilstede:

Bestyrelsen minus Flemming Andersen - Claus Pedersen som gæst under punkt 1.


1. Penge fra Sparenkassen:  Fjaltring-Trans sparekasse har givet tilsagn om kr. 150.000 til 
udarbejdelse af plan for Høfde Q. Midlerne kan ikke bruges til anlægsarbejde. Planen skal 
være fremme inden 1. november 2018


Bestyrelsen vil tage initiativ til et snarligt møde med Naturstyrelsen og Lemvig Kommune ,hvor vi 
dels vil orientere om de nye midler og høre til arbejdet med Lokalplanen som kommunal-
bestyrelsen tidligere i år har besluttet iværksat. Inge tager kontakt.


2. Hegn langs grusvejen på Kjeldbjergvej mod DybÅ.  I samarbejde med Helge Mågaard er 
marken på vejen til Dybe Å blevet indhegnet. Formålet er at undgå selvbestaltede 
parkeringspladser uden renovation og servicebygning.


3. Lokalråds mødet den 17. april i Ramme, Der var 15 sogneforeninger der var samlet. Referatet 
vedhæftes. Fra Fjaltring deltog Anne.


4. Tilflytter besøg. “Pakken” til tilflyttere er udvidet med gavekort til Købmandsbutikken. Vi har 
ikke modtaget nogen navne på nye tilflyttere siden påske. 


5. Høfde Q. Knud Ruby har holdt møde med Jakob Juul Klares fra kommunens vej og parkafd. 
om Servicebygningen. Der afventes nye døre inden der bliver malet og repareret tag. 

Stien til shelterne bliver flisebelagt fra den sydlige ende af bygningen. 

Anne har haft kontakt med Hanne Underbjerg og rykket for den skriftlige P-vejledning og den vil 
også blive ophængt i Informationsskabet på husets sydside, når renoveringen bliver påbegyndt.

Der er endnu ikke kommet flere af de lovede bord/bænkesæt. 

Anne rykker….


6. Stierne mellem landsbyen og kysten:  De markdiger der forbinder kysten med kirken og 
skolen bliver slået med busk-rydderen;  men er fortsat ikke særlig farbare. 

Knud Ruby vil kontakte landmåleren om hvilke “veje” ,  vi kan gå for at udbedre dem. 


7. Sankt Hans: Vi satser på igen i år at Christian og Johan vil foranstalte årets sankt Hans bål 
Knud Ruby sørger for transport og rengøring af de to grill . 


8. Fremtidens Lemvig: Lemvig kommune har inviteret interesserede borgere til at dele deres 
drømme om Lemvigs fremtid.  

Bestyrelsen opfordrer beboerne i Fjaltring-Trans til at melde sig. Læs nærmere på:

 lemvig.dk/politik/Kommunalbestyrelsen/Vision eller ringe på 9663 1204. 

Tilmeldingsfristen er mandag den 28. maj


9. Hjertestarteren: Vedligehold og service på hjertestarteren kan blive en bekostelig affære så 
derfor vil Inge tage det op som punkt i Lokalrådets næste møde. Den vi har ved Købmandsgården 
er fra 1.6.2016 


Næste møde tirsdag den 21. august 19.30 

referent: Inge Hauch


http://lemvig.dk/politik/Kommunalbestyrelsen/Vision

