
Formandsberetning - Generalforsamling 2021 

Stø8eforeningen Hannæs Østerild  

• År 2020 blev lidt mere roligt end ventet og ikke alt blev som planlagt – og dog. 

• Vi fik uddelt årets Hannæs Østerild pris Fl en velfortjent modtager: Esben Bak. 
Denne hæder og især i år, beviser for os, at der findes ildsjæle der gør en kæmpe indsats for hele 
SHØ området. Stort Fllykke herfra. HØ-prisen vil fremover, fortsat være et fast årlig årligt SHØ-
iniFaFv. 

• Vores planlagte forårsmesse 2020, blev af ”gode” grunde udsat, og går alt som vi håber, vil et godt 
bud for aPoldelse være forår 2022. Det samarbejde vi fik opbygget forinden i eQerår/vinter 2020, 
skal komme styrket ud i forbindelse med den kommende messe, således vores messe 2022, bliver et 
endnu stærkere bevis for sammenholdet i SHØ området. 

• Et af de større opgaver i 2020, blev samarbejdet med Visit Thy og Ane8e Quistgaard, og 
Erhvervsministeriet om projektet ”BæredygFg turisme”. Med kr. 325.000, blev projektet ført ud i 
livet og løbende Flpasset. Med især stor opbakning fra lokale ”turist- og udviklingsentusiaster”, blev 
Nordthy sat på landkortet. Vi fik døbt projektet med sloganet ”Vi folder Nordthy ud”. I bund og 
grund er Hannæs og Østerild nu lokalforankret i ”Vi folder NordThy ud”. Og dermed er ordet 
NordThy, nu en del af markedsføringen af Thy (hele Thy). 
Vi forenter at fortsæ8e det gode samarbejde med Visit Thy og udvikle de8e løbende. 
Desværre fik vi i 2020, ikke helt lov Fl at indvi projektet, men det komme Fl at ske så snart Coronaen 
le8er her i 2021.  Vi skal her b.la. have sagt en stor og flot tak, Fl de lokale der bidrog.  
Resultatet blev en flot væg opsat ved Besøgscentret, med 89 hotspots i vores lokale område, en flot 
flyer, der ligger klar Fl uddeling, og plancher og kort Fl ophængning rundt om. 
Herudover følger vi op, med midler fra b.la. HØS fonden med yderligere markedsføring af vores 
område, under netop sloganet ”Vi folder Nordthy ud”. 1. gang var i juleugen 2020.  
SamFdig kan der måske findes midler Fl flere vægge, placeret andre centrale steder i lokalområdet. 

• Samarbejdet med Visit Thy resulterede også I, at vi har fået valgt en suppleant Fl bestyrelsen i Visit 
Thy og hvordan de8e kan udvikle sig må Fden vise. P.t. sidder Frank på denne post. 

• Samarbejde med vore netværker, skal blive endnu stærkere de kommende år. Netværkerne er nu en 
formalitet, og synergieffekterne herfra, bør kunne spores i den kommende Fd, når alle vil. (SHØ, 
HØU, HØE, skoler, kommune, Besøgscentret. 

• At opleve især 2 fantasFske udviklinger lokalt i 2020. AmtoQ og Lildstrand/Udvidelse af NPT, er 
herligt at se. Lokale ildsjæle har nu fået kredit for deres store vedholdenhed og tro på den lokale 
udvikling. Vi glæder os Fl 2021 og se endnu flere, især med håb om at Stenhøj – nu igen kan få liv, og 
ildsjæle fra Vesløs får medvind i deres store arbejde. CHI/TK-BKS: Ifølge Thisted Kommune skal 
faciliteterne på spo8et være ibrugtagningsklare senest 2024. Ansøgningsproceduren er 
igangværende 

• Besøgscentret Østerild: Sidst på året i 2020, blev det endelige anlægsbudget endelig godkendt. Pris i 
alt ca. 18 mio.   De8e beløb forpligter driQsmæssigt, og derfor er det glædeligt, at vi nu sidder med i 
styregruppen, sammen med b.la. Hannæs Østerild Skole og Visit Thy, og dermed også kan gøre 
stedet Fl et endnu et akFv for egnen. Det bliver så spændende, hvad det kan udvikle sig Fl. Jeg 
fornemmer en spirende lyst fra alle i styregruppe Fl  at bakke op, og dermed se et stort potenFale. Vi 
fra lokalt hold skal byde ind og forsat være akFve i gruppen, ingen tvivl om det. 



• CykelsFer og Sundhed:  Her er nedsa8e udvalg i fortsat arbejde og begge følger sporet om at netop 
disse 2 emner, er noget der fylder hos borgerne. Flere og sikre skoleveje, egen prakFserende læge og 
meget mere.  Vi fik en sundhedsklinik 2019, og de første midler er afsat i Thisted Kommunes budget 
Fl forundersøgelse i 2021 på Sydhannæs. 
Midler fra Thy Mors, Fl cykelkampagnen bør gentages Fl august 2021. Vi kan aldrig gøre nok for at 
sikre en go færdselsadfærd. 

• Markedsføring generelt: Vi skal og bør kigge hinanden dybt i øjnene:  
Hvad vil vi:   Vores infoskærme kører IKKE opFmalt (nogen sågar uden forbindelse) mens alt for få får 
noget lagt på skærmene). 
Facebook – hannæs.dk nu med sloganet: ”Vi folder Nordthy”, bør være områdets fælles plakorm 
endnu mere og i dag har vi omkring 1050 der ”Synes om”.  I forbindelse med denne 
generalforsamling skal vi have hædret person nr. 1000, som vi nåede i eQeråret 2020. (Frank har 
kender vedkommende). 
Vores hjemmeside skal revideres i 2021 og hereQer måske blot 1 gang årligt. Det er en staFonær 
hjemmeside – hvorimod Facebook er vores levende side, med ”daglige input”. 

• TAK Fl alle de som var med på holdet i 2020, både i bestyrelsen og Fl de 8 Borgerforeninger, der eQer 
sidste års generalforsamling i juni måned, fik lagt nye sten Fl en fremFdig retning og godt 
samarbejde. De8e b.la. med en klarere kommunikaFonsstrategi, der skal afspejle vigFgheden af 
sammenholdet i NordThy. 

• Bestyrelsens arbejde i de kommende år: Måske laves en årsplan, hvor der forventningsafstemmes og 
hvor det opbyggede netværk, bliver en naturlig del af. 

• Kommunalråds møderne med vores lokale poliFkere: 
Disse møder er vigFge, men kan måske godt udvikle sig, således snakken hen over bordet, og følges op, 
og giver synlighed. Vi oplever vor lokale poliFkeres, medleven i områdets udvikling- Måske kan det 
overvejes, at inddrage andre poliFkere fra f.eks Hanstholm og Nors området. Der er valg Fl KB i 
november 2021. 

• SHØ oprindelige afsæt, at skabe midler Fl gavn for b.la. kulturlivet, er på pause og dog, med de 
iniFaFver, som netop nævnt, og med en kommende messe, vil de8e kunne opfyldes, både direkte og 
indirekte. 

• Med håb om fortsat stø8e Fl vores arbejde og i håb om at se endnu flere på holdet, kæmpende for 
samarbejdet i bredest forstand, hermed de bedste ønsker for ”Vi folder NordThy ud.  

• TAK Fl de mange andre der bidrager Fl områdets udvikling og Fl områdets Menighedsråd, fordi I har 
givet os synlighed i kirke/sogne bladene. 
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