Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2015 og den forløbne del af 2016
På generalforsamlingen den 25. april sidste år valgtes en bestyrelse,
som påtog sig:
1. at få gang i sejladsen med Skarreklit
2. at søge fondsmidler til renovering af ophalerspillet og spilhuset i
Lildstrand
3. at få Skarreklit hjem til Lildstrand.
Disse tre mål er nu blevet indfriet.
Den nyvalgte bestyrelse indgik en samarbejdsaftale med Vorupør
Havbåde om brug af spillet i Nr. Vorupør og placering af Skarreklit
der. Efter at vi havde malet og istandsat Skarreklit, sejlede vi den 12.
juli til Nr. Vorupør, hvor den lå, og hvorfra det blev til en række fisketure, indtil for kort tid siden. Vi har i den forløbne periode haft et fint
samarbejde med Vorupør Havbåde.
I oktober bevilgede A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers
fond til almene formål efter ansøgning 2 mio. kr. til vores bådelaug.
Pengene er blevet brugt/bruges til renoveringen af ophalerspillet,
spilhuset og fiskerhuset, ligesom en forbedring af parkeringsforholdene ved landingspladsen forestår.
I november tiltrådte Thisted Kommunalbestyrelse efter ansøgning en
bevilling på kr. 500.000 fordelt over 2016 og 2017 til renovering af
selve fiskerhuset samt til faciliteter og rådgivning knyttet dertil. Bevillingen skal bruges til renoveringen af fiskerhuset, derunder kølerummet med nyt køleanlæg og ny ismaskine.
Vi er meget taknemmelige for disse bevillinger, som er af afgørende
betydning for virkeliggørelse ikke bare af bådelaugets planer – men
også for hele Lildstrand. Vi er sikre på, at alle fastboende og faste
sommerhusbeboere vil værdsætte denne ansigtsløftning, aktivitetsforøgelse og forbedring af faciliteterne for fiskeriet. Samtidig bliver der
også tale om en attraktion, der sikkert vil trække flere turister til.
Renoveringsarbejderne har pågået siden begyndelsen af 2016. Især
arbejdet med renoveringen af spillet har selvfølgelig været afhængigt
af godt havvejr. Den 15. april lykkedes det os at finde blokken, og den
30. i samme måned var vi så vidt, at Skarreklit kunne hales op på
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stranden og vende hjem igen. Her er den nu sammen med vores anden båd, jollen Riden.
Vi er snart færdige med fase 1 af renoveringsarbejderne. Der er til dato brugt kr. 950.000.
Fase 2 vil omhandle færdiggørelse af spilhuset, wire og blokke på land
og i havet, indretning af kølerum, indkøb af kølemaskine og ismaskine
samt renovering af traktorhus og indkøb af traktor.
Fase 3, der ikke er nærmet udformet endnu, vil blive færdiggørelse og
indretning af informationscenter, der fortæller om Lildstrand og kystfiskerishistorie.
I efteråret åbnedes vores hjemmeside www.skarreklit.dk
Endelig skal nævnes, at der i vinterens løb har været afholdt duelighedskursus.
Vi har nu 30 medlemmer.
Endelig vil vi takke alle, fastboende som sommerhusejere, for den
indsats, der ydet for at nå disse resultater.
Vi skal nu i gang med at kølehale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable, så at det hele er klart til en festlig indvielse inden længe.
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