
   

   Bestyrelsesmøde i Søndbjerg Foreningen 
   mandag 7. oktober 2013 kl. 19

 i gæstehuset hos Hans og Grethe Søndbjerg Strandvej 3
  

1. Godkendelse af dagsorden.
Grethe Ebdrup og Bjarne Bentzen havde meldt afbud, fremmødt var Hartvig Sloth, Rudolf 
Lager og Holger Quist Nielsen, der godkendte  dagsordenen og afviklede mødet og kom så 
langt med punkterne som muligt og modtog Ib Lauerberg fra Initiativgruppen bag 
”Thyholms udvikling og fremtid”.

2. Afviklede sommeraktiviteter og udvalgsarbejder: 
Sankt Hans aften, grillfesten i august, strandgudstjenesten, broudvalgets arbejde forår og den 
overståede efterårsnedtagning, samarbejdet med Søndbjerg Strand Grundejerforening og 
Uglev Borgerforening samt Søndbjerg Odby menighedsråd. 
Blomsterhilsen i anledning af Eigil Johan Nielsens død og begravelse.
Hartvig, der har været meget involveret i hele forløbet, berettede om det store fremmøde ved 
alle arrangementerne, der havde krævet meget arbejde af de tre samarbejdspartnere. Med en 
omsætning på ca. 12.000 kr. kom der kun et overskud til foreningen på ca. 1000 kr., så det 
løber rundt, men er ingen væsentlig indtægtskilde. Vi lever højt på det høje medlemstal på 
97 i foreningen, som Hartvig er personlig i kontakt med ved sin forårsrundtur til alle 
medlemmer, hvor han repræsenterer Søndbjerg Foreningen og kræver årskontingentet op. 
Denne post må fremover overgå til andre i bestyrelsen. Arbejdet med broen vil Hartvig 
fortsat gerne stå for sammen med  Hans og broudvalget, der har stor erfaring og håndelag 
for en håndværksmæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af broarbejdet, men de ser 
frem til at Handbjerghus Efterskole træder til med unge kræfter. Foreningens teltudlejning 
som Grethe står for, har krævet for meget arbejde af Hans og Hartvig og må fremover bæres 
af dem, der lejer de store festtelte.  

3. Kl. 19.30 oplæg af Ib Lauerberg fra de nye initiativtagere om Thyholms udvikling og 
fremtid. Ib Lauerberg orienterede om et kommende samarbejdsmøde inden jul for alle 
foreninger på Thyholm. 
Fællesfremstød med LAK: midler i ryggen. Vi kendte godt til nødvendigheden af ønsker for 
børn, unge og særligt de ældre med færre forretnings- og servicemuligheder, 
medicinafhentning og vareudbringning. 
Konkrete arbejdsområder er stationen i Hvidbjerg, det tidligere kommunekontor og projekt 
Brugsen .

4. Evt. færdiggørelse af pkt. 2.
5. Hjertestarteren.

Hjertestarteren er blevet skiftet ud med en ny. Vi var enige om, at vi har ansvaret for, at 
hjertestarteren virker optimalt under alle forhold så ingen går forgæves til hjertestarteren. 
Det er også vort ansvar at batteri og andre dele altid er intakte, samt at vore førstehjælpere er 
fortrolig med hjertestarteren. 

6. Handbjerghus Efterskoles reception ”Vi er en Succes”.
Det blev endnu en god eftermiddag sammen med elever og skolens ansatte, som sætter stor 
pris på kontakt til lokalsamfundet Thyholm. 

7. Hilsen fra Struer elforsyning vedr. gadelys.
Venlige folk fra Struer Kommunes El Forsyning kom forbi vort område en dag og gjorde 
blandt andet opmærksom på, at vi kan fejlmelde gadelys, der ikke virker, på kommunens 
hjemmeside. Så vil fejlen blive registreret og rettet på et tidspunkt i de daglige rutiner.



8. Trafikregulering i Søndbjerg.
Intet nyt.

9. Wilse-haven ved  egnsmuseet i Søndbjerg.
Haveanlægget ved  Apotekergården vil blive stillet til rådighed for offentligheden efter 
færdiggørelsen. 

10. Juletræ  2013 til Søndbjerg.
Opsætning: Hans, Holger og Hartvig.

11. Foreningens generalforsamling 2014.
Generalforsamling den 19. marts 2014 på Apotekergården. 
Følgende er på valg: Bjarne Bentzen, Rudolf Lager og Hartvig Sloth.

12. Nye tiltag og ideer.
Vi afventer fællesmødet for hele Thyholm.

13. Næste bestyrelsesmøde:
19 februar 2014. kl. 19.

14. Referatet sendes til mødedeltagerne til godkendelse.
15. Eventuelt.

Intet.
16. Hyggeligt samvær.

Hans serverede Grethes gode bagværk og æblekage.

Referent  Holger Quist Nielsen.


