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Status over 2015 

  

Kære medlemmer, 

2015 er næsten gået, og vi vil gerne med dette nyhedsbrev gøre status over, hvad vores bådelag har fået 
udrettet i det forløbne år. 

På generalforsamlingen den 25. april valgtes en ny bestyrelse, som påtog sig tre hovedopgaver: 

1)     At få gang i sejladsen med Skarreklit. 
2)     At ansøge om fondsmidler til renovering af ophalerspillet og spilhuset i Lildstrand. 
3)     At virkeliggøre Skarreklits hjemkomst til Lildstrand, når spillet og spilhuset med omgivelser er 

renoveret. 

Vi kan nu konstatere, at de første to mål er indfriet. Vi er i gang med det tredje mål, som forhåbentlig 
kan realiseres i de kommende måneder. 

I løbet af maj-juni fik vi malet og istandsat Skarreklit, så den kunne blive klar til sejlads. I slutningen af 
juni indgik vi en samarbejdsaftale med Vorupør Havbåde om brug af spillet i Nr. Vorupør og placering 
af Skarreklit der indtil videre. Den 12. juli sejlede vi derfor Skarreklit fra Slettestrand til Vorupør. Vi har 
siden da haft et fint samarbejde med Vorupør Havbåde, hvis medlemmer har kunnet melde sig ind hos 
os, da de endnu ikke har deres egen båd. Vi har haft flere sejlture fra Vorupør i løbet af sommeren, om 
end ikke så mange, som vi kunne have ønsket – på grund af dårligt vejr med megen blæst. 

Desuden kører vi henover vinteren et duelighedskursus på Frøstrup Gl. Kro.  

  

Vi har nu 30 medlemmer. 

Vi har fået oprettet hjemmesiden www.skarreklit.dk. 

I forbindelse med sejlturene fik vi en række praktiske erfaringer med håndteringen og indretningen af 
båden. Bl.a. besluttede vi, at der skal monteres et søgelænder af hensyn til sikkerheden for de 
ombordværende. 

Den nyvalgte bestyrelse nedsatte et Finansierings- og Landingspladsudvalg, som straks gik i gang med 
at ansøge om fondsmidler. Vi har desuden ryddet op i spilhuset, der havde henstået som det blev 
forladt, da erhvervsfiskeriet ophørte i sin tid. I oktober fik vi så den meget glædelige besked, at A.P. 
Møller Fonden havde bevilget os kr. 2 mio. til renovering af ophalerspillet, bygningerne og 
parkeringspladsen ved bygningerne.  

Den 24. 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 bådelagets planer – men også for hele Lildstrand. Vi er sikre på, at alle fastboende og faste 
sommerhusbeboere vil værdsætte denne ansigtsløftning, aktivitetsforøgelse og forbedring af 
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faciliteterne for fiskeriet. Samtidig bliver der også tale om en attraktion, der sikkert vil trække flere 
turister til. 

Forhåbentlig kommer der flere glædelige nyheder, idet vi har ansøgt ”Stedet tæller” under Realdania om 
kr. 2,5 mio. til medfinansiering af vores projekt, herunder også til turistfaciliteter ved landingspladsen i 
tilknytning til ophalerspillet og fiskerhuset. 

Vi sigter mod at få udført arbejderne på og ved bygningerne i de kommende måneder. Selvom vi som 
nævnt glædeligvis har modtaget vigtige bidrag til finansieringen, vil der også være brug for frivillig 
arbejdskraft til visse af opgaverne. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at melde sig.  

Renoveringen af ophalerspillet, hvis præcise placering ude i havet vi har fået kortlagt så præcist som 
muligt, må naturligvis vente på godt vejr. Vi krydser fingre for, at der selv i løbet af vinteren kommer 
stille dage ind imellem. 

Alt i alt synes vi, at vi er nået et pænt stykke vej og, at der er gode udsigter til at nå til det næste mål: At 
Skarreklit vender tilbage til Lildstrand. Båden skal forinden skal have påmonteret søgelænder og spil 
med spilkopper. Det skal ske i Hanstholm. Som alle heroppe ved, råder vejrguderne over meget, så vi 
vil ikke spå om, hvornår målet er nået. Der imod vil vi selvfølgelig fortsat holde jer løbende underrettet 
om, hvordan arbejderne skrider frem.  

Vi takker alle for et godt samarbejde og en god indsats i det forløbne år og ønsker jer en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår.  

  

Med venlig hilsen  

 
Bestyrelsen 

René Bliksted Larsen, formand 

Jørgen Leegaard, næstformand 

Dion Jensen, kasserer 

Kim Sørensen, sekretær 

Bent Wigotski 

 

Finansierings- og Landingspladsudvalget 

Jørgen Leegaard 

Dion Jensen 

Bent Wigotski  
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