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2022 blev der igen normale tider her i Redningshuset, Corona én slap taget og vi kunne igen åbne huset for 

arrangementer og udlejninger. 

Vi har i bestyrelsen haft et år, hvor vi som sædvanligt har holdt bestyrelsesmøder- 8 stykker er det blevet 

til, og som nyvalgt formand må jeg sige – det har ikke været nogen svær opgave – alle 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter trækker læsset i fællesskab – og ikke mindst er der altid en god og 

konstruktiv tone og tilgang til de ting der skal drøftes. 

Arbejdet i Redningshuset er ikke alene drevet af bestyrelsen, hele 38 har vi på frivilliglisten og i det 

forgangne år har den nye struktur på det frivillige arbejde vist sin værdi, arbejdet foregår nu i flere hold, 

men det kommer vi ind på senere – men fra min side skal lyde en stor tak til alle jer medlemmer der giver 

en hånd med i arbejdet med at drive huset. 

Redningshuset er jo en aldrende dame – og det kan mærkes på vedligeholdelseskontoen. Vi er Klitmøllers 

forsamlingshus – og det forpligter! 

Ét af bestyrelsens ansvar er at sikre foreningens økonomi, så vi til enhver tid kan betale de udgifter der er 

forbundet med driften af huset. Indtægterne stammer fra kontingenter og udlejninger. 

Rammerne for den måde bestyrelsen skal varetage driften er fastsat i vedtægterne og brugsaftalen med 

Thisted Kommune. 

Brugsaftalen blev i september måned efter ønske fra Thisted Kommune gennemgået og der blev 

udfærdiget en allonge – konsekvensen af denne vil Lars komme nærmere ind på under fremlæggelse af 

regnskabet. 

I brugsaftalen med Thisted kommune står: 

Bestyrelsen forestår udlejning og fastsætter proceduren for samme, herunder lejepris for lokaler, inventar 

og service- 

Foreningen forestår den indvendige vedligeholdelse af bygning og inventar. 

Jeg kan kun sige vi har et fortrinligt samarbejde med Thisted Kommune.  

Ifølge vedtægterne er foreningens formål: 

• At etablere et samlingssted for byens borgere 

• At gøre en aktiv indsats for at fremme turismen i Klitmøller 

• At opstarte og koordinere aktiviteter og funktioner som: forsamlingshus, filmaftener, studiekredse, 

klubaktiviteter samt andre former for arrangementer til fælles gavn for byens borgere og turister 

Bestyrelsen vedtog i 2017 lejebetingelser for private, foreninger og erhvervsdrivende hjemmehørende i 

Klitmøller. 

Det er nødvendigt at have et administrationsgrundlag med de mange udlejninger og udlån vi har, det er os 

magtpåliggende, at alle der benytter huset har de samme betingelser.  



Og med den benyttelsesgrad der er, er det til tider et puslespil, at få lejemål, klubaktiviteter og rengøring til 

at gå op i en højere enhed. 

Det betyder selvfølgelig, at vi der sidder og administrerer lejebetingelserne af og til, kan få et ry af at være 

nogle skrappe damer – det kan vi godt høre på vandrørene – men det klarer vi og heldigvis har vi i 99 % af 

tilfældene glade lejere. 

Tiderne ændrer sig og presset på brug af huset er steget, så bestyrelsen vil her i foråret holde en temadag, 

hvor vi drøfter og gennemgår de lejebetingelser der er gældende på nuværende tidspunkt – så snart 

temadagen er afholdt bliver de gældende lejebetingelser offentliggjort. 

 

Frivillige – køkken (Tine): 

 

Linda og Tine har været tovholdere i Team Køkken, men Linda er flyttet i eksil i København her lige 

inden jul. 

Heldigvis er der i teamet næsten to håndfulde frivillige, der står for optællingen af service mm i 

Redningshuset. Der er lavet to sjak, som fire gange om året skiftes til at lave en samlet optælling af 

det vi har i skabene i henholdsvis depotrummet og køkkenet. 

Der er løbende svind i beholdningen, glas går i stykker og på et tidspunkt var alle vores bakker 

forsvundet. Der er ikke noget alarmerende ved svindet, så der bliver suppleret når det behøves. 

Derudover er teamet ansvarlig for tjek af køkkenet, ovnen og opvaskemaskinen samt indkøb af 

forbrugsting, sæbe, toiletpapir mm. 

 

Medlemstal og brug af huset (Birthe) 

Formanden og jeg tager os af en del kontorarbejde: vi styrer mails, der kommer ind i mailbakken, og det er 

bl.a. medlemskontingenter og udlejning af Redningshuset. 

Ganske kort kan jeg berette, at antallet af medlemskontingenter er støt stigende (trods Corona bøvl): i de 

sidste 3 år er der sket en stigning på 55 medlemsskaber, sådan at vi i 2019 havde 418 medlemsskaber og i 

2022 463, hvoraf 73 nye og 200 af dem dobbelte, dvs. faktisk 563 medlemmer ved udgangen af 2022. 



 

Brug af huset: udlejninger og aktiviteter: 

Noget andet kontormusene tager sig af er at administrere brugen af Redningshuset, og det gælder både 

udlejning til fester og til aktiviteter i huset, som er steget ganske gevaldigt fra 2021 til 2022, således at det 

nærmest er svært for os at finde et hul i kalenderen, når vi får henvendelser. 

Udlejning til private fester er næsten fordoblet, fra 24 til 40 lejemål. Og lokale foreninger benytter sig også 

rigtig meget af muligheden for at låne huset gratis til møder og andet om mandagen. 

Herunder er der klubaktiviteter som gymnastik, yoga, læsekreds og strikkecafe, her er der sket en stigning 

fra 37 forrige år til 77 sidste år. 

Og endelig er antallet af vores egne, åbne arrangementer som foredrag, koncerter, suppeklub og barnemad 

også mere end fordoblet, fra 13 til 35 begivenheder. 

Kommunikation: 

I al beskedenhed vil jeg også lige nævne, at det er mig der sidder bag skærmen, når der kommer nye opslag 

op på hjemmesiden eller vores Facebook side, hvor vi har ikke færre end 1296 følgere! 



 

 

Vedligeholdelse – (Jens): 

om Karin fortalte er Redningshuset en ældre dame og med det høje aktivitetsniveau vi har, sker 
der selvfølgelig slid på ejendommen. 
Det forsøger vi at styre i pedelteamet, hvor Niels Jørgensen og undertegnede er bestyrelsens 
repræsentanter. Niels er benhård på tekniksiden og har sparet Redningshuset for mange 
håndværkertimer ved at være i stand til at løse langt de fleste af de tekniske problemer, der er 
opstået. 
  
Vi har været heldige at få tilknyttet en del frivillige til vores team, så vi ikke skal lave alt selv. 
Vi har det uforlignelige malerteam, bestående af 3 lidt ældre herrer, der virkeligt går til den. 
Sammen med dem er alt udvendigt træværk samt indgangsparti og dele af gangarealet blevet 
malet i -22. De står på spring for nye opgaver. 
Så har vi fejeteamet, der står for al udendørs oprydning. Der bliver fejet sand og vasket vinduer og 
ryddet op, så der altid ser pænt ud. I den gruppe er vi 8 personer, der på skift har 2 uger. 
Som I sikkert har bemærket, bliver parkeringspladsen vest for redningshuset renoveret. Vi har en 
aftale med KLF om, at vi i fællesskab skal holde dette område fri for sand. I den forbindelse får vi 
nok brug for yderligere frivillige, så meld jer endeligt, også hvis I er interesserede i nogle af de 
andre opgaver. Det er ikke kun surt arbejde – vi har det ret fornøjeligt.” 
  

 

 

Aktiviteter(klubber) – (Kristine): 

• Der har i 2022 været mange aktiviteter i vores dejlige Redningshus, og det er en fornøjelse at 

opleve den store tilslutning, der er til vores aktiviteter også her i vinterhalvåret, hvor udlejningen 

kører på lavt blus.  

Samarbejdet med KLF er jo fantastisk. Således havde vi igen i løbet af året 2 store 

fællesarrangementer – Sct. Hans i juni og fiskeauktion i juli. Til Sct. Hans aftenen var der godt gang i 

grillen, og vejrguderne viste sig fra deres bedste side. Fiskeauktionen blev gennemført udendørs 

med stor succes, selvom vejret ikke artede sig fra den bedste side. Ingen fiskeauktion uden at der er 

lidt til ganen, så der blev i bedste samlebåndstil - produceret og solgt ca. et par hundrede 

fiskeburgere.  

Halloween blev som vanligt arrangeret i samarbejde med Borger- og Erhvervsforeningen. 

Omdrejningspunktet for arrangementet var i år Hummerhuset, hvor børn og voksne var mødt op. 

Arrangementet blev afsluttet med græskarsuppe til de ca. 100 fremmødte. Suppen blev tilberedt af 

frivillige fra ”Barnemadsgruppen”. Det var en stor opgave. Der blev anvendt ca. 12 kg kartofler, 40 

kg. Græskar, 100 fed hvidløg, 100 alm. løg m.v. Dette kun for at illustrere, at der var tale om store 

mængder, der skulle håndteres. Tusind tak til de frivillige. 

Redningshuset samarbejder som nævnt med en del foreninger, og i 2022 kom foreningen Klitmøller 

Kultur til, som forestod med filmforevisning og foredrag. 

Juletræsoptog blev vanligt arrangeret i samarbejde med KLF66, De frie pensionister, Borger- og 



Erhvervsforeningen samt spejderne. Der mødte usædvanlig mange op ca. 450 børn og voksne, og 

trods det store antal forløb alt i god ro og orden. Vejret var ikke det bedste, men mange af 

deltagerne var godt klædt på, så den dejlige varme gløgg og æbleskiverne blev for nogens 

vedkommende indtaget udendørs. En veloplagt julemand, alias Jørgen Baatz sørgede for at uddele 

godteposer til alle børnene.  

I september kunne vi igen starte op på klubaktiviteterne – suppeklub, barnemad, læsekreds, 

strikkecafe og Live stream fra Aarhus Universitet  

Det blev også til en uforglemmelig forfatteraften med Lone Theis i efteråret i samarbejde med 

Thisted Bibliotek  

Foruden disse fællesarrangementer havde Redningshuset arrangeret foredrag dels omkring 

naturforvaltning ved tidligere skovridder Jørgen Eigaard og ved tidligere praktiserende læge Niels 

Høvring med titlen ”Da praktiserende læger kom til Thy. Årets sidste arrangement var juleteater for 

de små. Herefter blev Redningshuset lukket ned, og i resten af december kunne forbipasserende 

fortsat nyde det smukke juletræ i Redningshuset og det flotte nisselandskab i forhallen. 

 

Afslutning: (Karin) 

Det var slut på den kollektive beretning – og endelig en beretning fra et år, hvor huset har været brugt til 

det der er bestemt i vedtægter og brugsaftale, og endnu en gang tak til alle Jer der i årets løb har hjulpet til, 

vi har jo mødtes ikke mindre end to gange, hvor vi fik drøftet strukturen af det frivillige arbejde og 

informeret over de opgaver der venter os her i 2023. Jeg overlader hermed beretningen til 

generalforsamlingens forhåbentlige godkendelse. 

 

På bestyrelsens vegne 

Karin Lynggaard 

Formand 

 

 

 

 


