
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Fjordhaven, Lemvig  

2.6.2016. 

 
Deltagere:  
Heine Nissen, Christian Christiansen, Per Nibe, Claus Fomsgaard, Jette Fries (referent) 
 
Afbud fra: Claus H. Christensen, Amanda Christensen. 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Sammensætning af bestyrelse 
2. Evaluering af Havnens dag: 

3. Status på Fjordhaverne (tilladelser) 
4. Nye medlemmer(status) 
 
 
Inden dagsordenspunkterne foreslår Per, at der bliver lavet laminerede medlemskort til alle medlemmer. 
Det er der medlemmer, der har efterlyst, og et sådant kan laves på pc’er og derefter lamineres. 
 

Hvis det er et ønske fra nogle medlemmer, vil vi gerne imødekomme det, så Jette vil lave et udkast på 
pc'er, hvis en anden vil påtage sig at få lamineret m.v. Jette laver forslag inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Som anden info fortæller Christian, at vores båd er kommet i vandet ☺ 

 
 

1. Sammensætning af bestyrelse 

Bestyrelsen konstitueres på følgende måde: 
 
Formand: Heine Nissen 
 
Næstformand: Claus Christensen (også ansvarlig for hjemmeside)  
 

Kasserer og administration af medlemslister via Foreningslet: Claus Fomsgaard 
 
Sekretær: Jette Fries 
 
 
Amanda assisterer Claus med hjemmesiden og viser Claus funktionerne i Foreningslet. 

 
 
2. Evaluering af Havnens dag: 

Havnens dag var en succes, og det var vores stand på havnen også. 
 
Ca. 400 -500 besøgene på standen og 300 tallerkener brugt til at servere gratis smagsprøver med 
muslinger, og de faldt i god smag hos de besøgene. 

 
Havnens dag er planlagt til at blive afholdt i 3 år, og vi skal derfor være med igen næste år. 
 
Det diskuteres, hvad formålet er med at have en stand. Altså spørgsmålet om, hvorfor vi er med? 
 

• Information om foreningen 
• Aktiv del af miljøet omkring havnen 

• Hvervning af nye medlemmer 
• En forpligtelse, mens vi støttes økonomisk. 

 

Vores deltagelse kræver frivillig deltagelse af medlemmer og bestyrelse, og en køreplan med setup for 
fremtidig deltagelse vil være en stor fordel. 
 

Det krævede en stor indsats at deltage i år – ikke mindst fra Heine, som var ansvarlig for mange 
praktiske detaljer, men også fra alle de, som søndag bemandede standen og stod for smagsprøver, 
information m.v. 
  



 

 

Hvis formålet primært er PR, behøver vi det måske ikke senere, hvis vi bliver mange medlemmer? 

Vi var selvfinansierende ved arrangementet, og foreløbigt regnskab viser, at vi solgt øl for 2120 kr. mens 

vores udgifter til øl var 1050 for. Øvrige regninger var på 600 kr., heraf 300 kr. til sandwich til de, som 
bemandede standen. Så arrangementet balancerede i år for os. 
 
I år betalte Limfjordsrådet for teltet, som var en ret stor udgift. Ved næste års arrangement forventes 
det, at de vil gøre det samme, da vi ikke mener, at dette PR-arrangement skal være medlemsfinansieret. 

 
Vi har fået gasblus og øse fra Limfjordsrådet, men vi leverede selv gryder i år. Vi vil fortsat søge om 
finansiering af køb af gryder hos Limfjordsrådet. 
 
 
Tjek-liste til næste års arrangement omfatter bl.a.: 
 

Borde plus stole 
Strømper og bændler og stativ til strømper 

Telt 
Reklamer 
Gryder 
Lejlighedsbevilling 
Infomateriale 

Presse 
Strøm og kabelrulle 
Fritureskeer 
Plasticgafler? 
Muslinger 
 

Vores erfaring er, at alt skal delegeres ud tidligt og også til menige medlemmer, så arbejdet fordeles.  
 
Overvejelser til næste års arrangement: 
 

- Trøjer med info...... 
- Indmeldelsesblanketter 
- skal der evt. betales for muslinger i forbindelse med køb af øl næste år 

- mere reklame til evt. sponsorer 
 
Til sidst stor tak til Thisted Bryghus for sponsorat af øl. 
 
 
3. Status på Fjordhaverne (tilladelser) 
Carsten Fomsgård har fortalt Heine, at vores ansøgning er tilbage fra Kystdirektoratet. Der er en enkelt 

indsigelse, men vi ved ikke, hvilken betydning den får. 
 
Natur og Erhverv skal se på ansøgningen, og det skulle ske d. 5-6 juni. Derefter skal de to styrelser 
snakke sammen. Der kan gå 2-3 uger med dette, og så er det sikkert sommerferie. Så vi ved ikke med 

sikkerhed, hvornår der er nyt om tilladelser, så vi kan komme i gang på fjorden.  
 

 
4. Nye medemmer (status) 
2 til 3 nye medlemmer efter afholdelsen af Havnens dag. 
 
 
5. Evt.: 
Forslag til medlemsarrangementer: 

- skal vi lave en gå-tur til Kappel og se stedet, hvor anlægget forhåbentlig kommer?  
- kan vi evt. lave en tur via kontakt med Træbådslauet?  
- Østerssafari? 

 
Forslag til hjemmesiden: at man kan se det aktuelle medlemstal på hjemmesiden. 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august kl. 19 – hvis der er nyheder og dermed behov for møde! 

 
Til næste møde skal vi også snakke om Claus Christensens udsendte udkast til bådførere og om status på 
etablering af hyttefad. 


