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Lildstrand D. 6. juni 2010.
Der var mødt 10 medlemmer op.
Valg af dirigent: Pia Røpke
Valg af referent: Pia Røpke
Forelæggelse ag bestyrelsens beretning til godkendelse v. Per Røpke.
Skarreklit er først færdig i 2013.
Bådværftet i Slettestrand Han Herred Havbåde (H.H.H.) er forsinket yderligere, man
regner ikke med at det er færdigt, som ventet, i slutningen af juni 2010.
De tildelte penge til H.H.H. skal være brugt inden 2012 og derefter, er der yderligere
et år, til at gøre Skarreklit færdig.
Fiskeri og spil foreningen har udfærdiget et regnskab til genoprettelse af brug af
Lildstrand spil på ca. 130.000 kr. Bestyrelsen i Lildstrand Bådlag, vil ikke genoprette
og restaurere spillet i Lildstrand, før end båden Skarreklit er i havn i Lildstrand.
Lildstrand Bådlag kan og vil ikke søge om økonomisk bistand fra Thisted kommune
før end vedtægtsændringerne i H. H.H. er gennemført.( Se referat fra bestyrelsens
møde d. d.)
Lildstrand Bådlag skal selv være med og være en del af arbejdskræfterne ved
renovering/restaureringen af Skarreklit og dette kan blive et stort og spændende
arbejde.
Der er i mellemtiden fra H. H. H. blevet ændret i planerne med hensyn til renovering
af bådende og der er sat én båd (Nordvest) ind til renovering før end Skarreklit. Så
der går nok ca. 3 år før end Skarreklit er færdig. Det kan være svært at holde gang i
foreningens aktiviteter og medlemmer, når projektet er udsat.
Det er nødvendige for bestyrelsen og foreningens videre arbejde at få udarbejdet en
kontrakt med konkrete aftaler om det videre forløb vedr. Skarreklit.
Bestyrelsen kontakter snarrest Han Herred Havbåde for at få afklaret situationen.

Formandens beretning blev godkendt
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Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år:
Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
til godkendelse:
Bestyrelsens har vedtaget at de betalende medlemmer i Lildstand Bådlag, er
hvilende medlemmer indtil der er gang i arbejdet med Skarreklit igen.
Bestyrelsen arbejder på, at når foreningens aktiviteter genopstår, så skal
medlemmerne kun betale kontingent eet sted og derefter vil Lildstrand Bådlag så
betale for medlemmer til H.H.H.
Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
Valg af to suppleanter for et år:
De to suppleanter fra sidste valgperiode er blevet genvalgt
Niels Pedersen(Niels Fisker) og Kim Kloster
Valg af revisor og revisor suppleant:
Revisor: Chris Krogh.
Revisor supplant Nils Milman
Eventuelt:
Per Røpke arbejdere videre med at få lavet Posters med Billede af båd og spillet fra
Lildstrand malet af Johannes E Møller disse posters vil blive tryk i et mindre oplag og
signeret af Johannes E Møller.
”Rækkefølgen af Han Herred Havbådes første 5 både har siden starten af projektet været: Elbo, Jammerbugt,
Nordvest, Skarreklit og ”formidlingsbåden”. Der har på et tidspunkt været tale om, at hvis en af fiskerne i
Thorupstrand ville bestille en ny båd, så skulle der også være mulighed for at lave den, men pt. er der ingen fiskere,
der har bestilt.”

