
      
 

 Søndbjergforeningen.
Til bevarelse, fornyelse og udvikling af vort lokalområde

Indbyder til ordinær generalforsamling onsdag d. 20 marts 
2013.   kl. 19.30.

Afholdes på Apotekergården Havrelandsvej.
 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Aflæggelse af regnskab

4.    Fastlæggelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg til bestyrelsen
På valg er Grethe Ebdrup – Jakob Bro
Valg af suppleant

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
8.    Eventuelt

Venlig hilsen bestyrelsen
Forslag skal være formanden Grethe Ebdrup, Søndbjerg Strandvej 3, 7790 

Thyholm                                   i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen  
Sendt den 4. marts 2013

Foreningen er vært, ved et mindre traktement efter generalforsamlingen.
Følgende forslag er indkommet.
Udbedring af badebro
Nedsættelse af festkomite og brolaug
Midsommerfest ved Søndbjerg strand
Sommer grillaften ved Søndbjerg strand
 



Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at sende deres e.mail adr. til 
Bjarne Bentzen på Bjarnes mail adr. p.b.bentzen@gmail.com

 Formandsberetning ved Søndbjergforeningens generalforsamling 
20 marts 2013 i Apotekergården.
 

 

Velkommen til vor årlige generalforsamling.
 

Så er der atter gået et år.
 

I sommeren 2012, samme dag som vi holdt midsommerfest- modtog vi en nyhed der 
gav bekymring.
 

Søndbjerg efterskole skulle lukke- en institution der havde ligget i byen , siden 1972 .
 

Min første tanke var- så er det slut med at høre glade stemmer fra de mange unge, når 
de gik forbi ned til stranden.
Med deres badehåndklæder om halsen- selv om vi andre syntes det var da alt for 
koldt.
 

Men der var også alvorligere følger.
 

Vores købmand var bekymret for sin fremtid – Vores fjernvarmecentral ville miste en 
meget stor del af sin varmeomsætning. Da en stor del af  Søndbjergs borgere har 
fjernvarme, kunne vi risikere at vores varmeforsyning var i fare.
 

Én af byens initiativrige borgere Holger Quist gik i offensiven. Han snakkede hver 
dag med mange forskellige personer,
der måske kunne bruge de store bygninger til et nyt formål.
Han brugte faktisk hele sommerferien på at forhandle med forskellige institutioner- 



og havde flere mulige emner í støbeskeen.
Holger og jeg havde mange lange snak under parasollen, hvor vi udvekslede ideer.
 

Holger gav ikke op, hver dag kørte han op og hejste flaget ved skolen, så alle kunne 
se, at den var ikke helt død endnu.
Det kalder jeg optimisme og gå på mod- godt gået Holger.
 

 

Så kom den glade nyhed.
 

Skolen var blevet solgt til Handbjerghus og skal igen bruges som kost- og efterskole 
for unge .
 

De starter op den 1 august 2013.
 

I efteråret 2012 afholdt de en velkomstaften. Hvor de fortalte om deres planer. Vi 
glæder os til at byde dem velkommen som borgere i byen, og
vi vil ønske dem al mulig held og lykke med deres projekter.   
 Købmanden er dog stadig bekymret for sin butik- vi kan kun opfordre til at vi husker 
at købe ind hos hende, så hun forsætter.
  
Vi har nu fået sat en hjertestarter op.
 

Den er doneret fra Lion, og er starteren der før hang ved Stationen i Uglev.
 

Vi har købt en original termokasse, som er synlig i stor afstand, da der er blink på.
 

Den sidder på Søndbjerg Strandvej 3 , på vores anneks og vender lige ud mod 
Søndbjerg Strandvej.
 

Jeg vil gerne i aften have tilkendegivelse fra personer der ønsker at være 
kontaktperson, som alarmcentralen kan ringe til når der er brug for hjælp.
 

Jeg har lagt en liste frem som vi sidenhen vil komme rundt med.
 

Der vil blive afholdt kursus fra Lion for dem der ikke allerede har været på kursus.



 

Fartregulering.
 

Struer kommune havde lovet at nu ville der blive gjort noget for at sænke farten på 
trafikken i Søndbjerg.
 

De kom også, lavede nogle udmålinger.
Planen var at der skulle laves en mini rundkørsel – en såkaldt overkørbar rundkørsel 
ved udmundingen af Søndbjerg Strandvej.
De ville bruge skolebussen for at se om der var plads.
 

Det var der selvfølgelig ikke--- så n u er det midlertidig skrinlagt igen.
 

Der blev også afholdt trafiktælling. Vi synes det var på et uheldigt tidspunkt.
Det burde have været i turisttiden.
 

Dette har vi aldrig fået resultater fra.
 

Men vi giver ikke op-
 

De har jo fundet en hemmelig skuffe i Kommunekassen, hvori der var 23 mill. Kr, så 
der må være nogle der må kunne bruges til at sikre trafikken også i ydreområderne.
 

Vi vil nu foreslå kommunen at alle køretøj over 3500 kg , der ikke har direkte ærinde 
i Søndbjerg, skal køre ad Ringvejen til Jegindø.
 

Gadekæret.
 

Som I måske alle har lagt mærke til, er broen ved gadekæret midlertidig taget ned.
 

Den var blevet farlig at færdes på. Kommunen har derfor nedtaget broen, og der er nu 
ved at blive lavet en ny fin bro.
Med galvaniseret konstruktion og træplanker.
 

Badebro.
 



Det ser slemt ud med vores bro.
 

Vi har i vinter mistet det meste af jernkonstruktionen.
 

Pillerne der var banket ned i fjordbunden er blevet skruet op af isen og er forsvundet 
sammen med isen.
 

Hartvig og Hans kæmpede en hel weekend- men forgæves.
 

Vi må erkende at vores mænd ikke længere kan klare det store fysiske arbejde der er 
med opsætning og nedtagning af broen. Broen skulle være taget 100 % op, men de 
magtede det ikke. Vi manglede friske kræfter.
Den bro vi har fået kræver store fysiske anstrengelser ved opsætning og nedtagning.
 

Man er gået i tænkeboks for om man kan ændre ved konstruktionen så det bliver 
nemmere.
 

Vi aftalte med Handbjerg Hus forstander at vi får et samarbejde med dette stykke 
arbejde.
De vil komme til at bruge stranden meget, og er interesseret i samarbejdet.
 

Der er dog brug for at der nedsættes et bro laug.
Dette arbejder Hartvig på.
Vi afsætter i år 10.000. kr til i standsættelse af broen.
 

 

Vi har indledt et samarbejde med Uglev Borgergruppe.
 

Dette er vi glade for – det er godt at trække på samme hammel .
 

Uglev Borgergruppe  vil i år være sammen med Strandens grundejerforening og 
Søndbjergforeningen om at lave Sct. Hans arrangementet.
 

Der er endnu ikke helt bestemt ,hvordan arrangementet vil komme til at se ud--- det 
kommer.
 



Vi vil gerne have nedsat en festkomite. Der ligger en seddel som man kan skrive sig 
på, om man vil tilbyde sin hjælp.
 

Der har været afholdt et par arrangementer:
 

Sct. Hans 2012
 

Det vil blive én af de begivenheder man aldrig glemmer.
 

Der havde tilmeldt sig 86 til spisning.
 

Vi kunne selvfølgelig ikke være i teltet. Så indkøbte vi et telt mere. Lidt mindre end 
det vi havde. Desuden lånte vi et.
 

De blev stillet op , bord og stole stillet frem. Blomster på bordene, så nu var de klar.
 

Mens vi var hjemme og spise frokost blev der ringet.
 

Der blev sagt, I må komme det ene telt ligger ude i fjorden.
.
Det gjorde det også-- ligeså nydeligt på ryggen, 30 meter ude.
 

Det var pludseligt blevet noget helt andet vejr- der kom nogle rigtig kraftige 
kastevinde.
 

Ved hjælp af nogle badegæster- beboere i sommerhusene fik vi stumperne ind. Det 
havde taget skade. Så gode råd var dyre.
 

Kjeldahl lånte et arbejdstelt hos Thyholm murer- som ved fælles hjælp blev sat op.
Et godt tungt telt- der nu stod i vindsiden og læede for de andre.
Vi var færdige 15 min utter før- slagteren kom med grill grisen.
 

Vi havde været bekymrede da vi satte teltene op- det kræver meget at sætte telt op i 
sand- så det kan holde... det kunne det jo så heller ikke.
 

 



 

 

Men der havde været stærke ønsker om at teltet skulle ligge helt henne ved bålet- så 
vi prøvede.
 

Hartvig har nu fået tryllet med teltet, så nu fungerer det igen, og til Midsommerfesten 
i år skal det sættes op i læ henne ved parkeringspladsen--- der er toiletterne også, så 
det er fint og praktisk.
 

Vi har deltaget i Søndbjerg Kirkes strandgudstjeneste.
 

Der var mange deltagere- der blev talt 92 !! fantastisk.
 

En smuk oplevelse.- under prædikenen skinnede solen på os- men ude over Fjorden 
kunne vi se regnen piske ned-- men vi forblev i tørvejr !!!Fantastisk.
 

Søndbjergforeningen havde sat teltet op på parkeringspladsen ved stranden og 
bagefter gudstjenesten var der forfriskninger i teltet.
 

I august måned havde vi atter sat teltene op på parkeringspladsen til grillaften.
 

Vi har fået en ret stor grill forærende, som fast står nede på parkeringspladsen. Den 
blev det tændt op i samt et par mindre grill.
 

Der var tilmeldt 64 personer. Det blev en rigtig god aften.---. Dejligt med så stor 
tilslutning.
 

Der vil også blive afholdt grillaften i år- dato kommer senere.
 

Vi prøvede sammen med Uglev borgergruppe- Stationen og menighedsrådet at 
arrangere en tur til Jul i Tivoli.
Vi fik også arrangeret en rigtig god tur- til fornuftig betaling.
Der var desværre ikke tilslutning nok--- måske var det alligevel for dyrt i december 
måned- der jo er temmelig dyr i forvejen.
Men skal man til Jul i Tivoli så er det altså i december.
 

Nu er der arrangeret en tur i Nationalparken – der er omdelt kopi af annoncen til 



kirkebladet.
 

Vi håber på rigtig god tilslutning.
 

Bowling.
 

Sidste år foreslog vi bowling- det vil vi gerne vende tilbage til.
Vi har så godt af at få os rørt især i den lange vintertid- hvor vi ikke rigtig kan komme 
ud og få rørt kroppen.
 

Der er flere tilbud fra Bowling i Struer- der er både aften og dagtilbud.
 

Vi har ligeledes omdelt en seddel hvorpå priser og tidspunkter står på. Er der nogle 
der vil med kan de skrive sig på en liste her hos mig. Eller hvis de ikke bestemmer sig 
i aften så mail eller ring til mig.
 

 

Året sluttede af med opsætning af juletræet foran Museet. Vi var heldige i år at finde 
et rigtig smukt træ i en god størrelse--- en sag Hans og Hartvig gør et stort nummer 
ud af. !!
Når træet er sat op- vanker der en sildemad  på Søndbjerg Strandvej 3– det gælder 
også for dem ,der har lyst til at hjælpe.
Det er dog svært at fastlægge en bestemt dato- da det er meget afhængig af vejret- 
men i stille vejr et par dage før 1 søndag i advent, sættes træet op.
Så I er velkommen.
 

Der har igen været medlemstilgang i foreningen. Det kan vi takke Hartvig for, han 
bruger masser af tid på dette.  - tak Hartvig.
 

Søndbjerg 20 marts 2013
Grethe Ebdrup
formand
 

Søndbjergforeningens konstituerende møde efter generalforsamlingen.
Dagsorden.

1.Konstituering.



2.Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver.

3.Det kommende års arrangementer.

4.Forslag fra generalforsamlingen.

5.Eventuelt.

6.Næste møde.

Mødereferat.
1.
    

Bestyrelsesmedlemmer
Formand:
Grethe Ebdrup
Søndbjerg Strandvej 3, 7790 Thyholm
e-mail: gretheebdrup@mail.dk
Mobiltelefon: 51207428
Telefon: 97879888

Næstformand/Referent:
Holger Quist Nielsen
Søndbjerg Strandvej 12, 7790 Thyholm
e-mail: hqn@mail.tele.dk
Mobiltelefon: 30313302

Kasserer:
Hartvig Sloth
Baldersvej 11, 7790 Thyholm
e-mail: hsloth1@hotmail.com
Mobiltelefon: 24808121
Telefon: 97878121

Bestyrelsesmedlem:
Rudolf Lager
Hamletsvej 2, 7790 Thyholm
e-mail: lager7790@gmail.com
Mobiltelefon: 23737679
Telefon: 97875550

Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Bentzen
Søndbjerg Strandvej 8, 7790 Thyholm
e-mail; p.b.bentzen@gmail.com
Mobiltelefon: 50490852 
Suppleant. Nina Nyegaard
Revisor. Revisorsuppleant.   Bodil Pedersen og Jørgen Have.



2.Bjarne Bentzen: Ansvar for foreningens tekniske udstyr og opstilling af dette ved vore 
arrangementer.  
 Hartvig Sloth: Brokommandør sammen med Hans Ebdrup og Poul Grud, de leder de frivillige 
hjælpere ved broarbejdet. Hartvig og Hans sætter juletræ op ved Apotekergården.

Grethe Ebdrup. Udlejning og bestyrer for vore telte borde og stole.

 Senere en liste om vore praktiske arbejdsudvalg.

3.Sankt Hans arrangement 23. juni ved Søndbjerg Strand.

Strandgudstjenesten ved Søndbjerg Strand i samarbejde med menighedsrådet. Dato senere.

August grillfest ved Søndbjerg Strand. Dato senere.

Tur til Thy Nationalpark i samarbejde med Uglev Borgerforening. Beskrivelse senere.

 4. Fastsættelse af Søndbjergforeningens kontingent for det næste år. Uændret.

Tage Kristensen foreslog at også Søndbjergforeningen slutter op om projekterne om kalkværkets 
bevarelse som kulturminde. Fonde til denne opgaver er involveret til eventuel restaurering af 
bygningerne, men der forventes en folkelig interesse og engagement for opgaven fra egnen.

5. Intet. 

6. Maj 2013. 

 

 Referent: Holger Quist Nielsen.

 

 

 

 

 


