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Sidste års generalforsamling var den 24. juni 2014 og blev holdt hos Eva og Torben. 

27 medlemmer mødte op og fik smørrebrød, kaffe og kage. 

Der blev vedtaget en lille vedtægtsændring sigende, at indkomne forslag skulle være 

bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingen og ikke en bestemt dag i februar. 

Om generalforsamlingen står, at den skal afholdes i 2. kvartal. Derfor var det sjovere 

at lave en lille beretning sidste år, da vi lige akkurat var rettidige, - måske takket væ-

re Torben, end det har været i år. 

Der står ikke noget i vedtægterne om hvad man gør, hvis formanden ikke får ind-

kaldt rettidigt. 

Når der ikke er love og regler, klarer civilsamfundet sommetider problemerne allige-

vel på dets måde. Nu får vi se, hvad der sker her, men et kvartal for sent på den er 

vi.  

Igen i år har foreningens aktivitet været som den stol, der altid står uden at vippe, 

nemlig den 3-benede.  

1. Høstfest 

2. Julefrokost 

3. Fælles grill en sommeraften på æ’ ryletorr 

Sidste år høstfest var hos Eva og Torben med 80 deltagere mod dette års godt 70.  

Sidste julefrokost var hos Heidi og Esper med mange deltagere, med traditionerne i 

behold, en julemand der på én gang giver både børn og voksne noget.  

Badebroen: 

Genetableringen af den har stået i baghovedet hele sommeren. Omkring 10. august 

var vejret ved at være artigt men mål og indsats passede ikke sammen. Sådan set 

var det en skam, fordi det nuværende hold er ved at have taget på det. Specielt i år 

kunne vi være kommet meget let om ved det idet der sidste vinter slet ingen is var, 

så alle pælene står parat. Vi hørte heller ikke noget ønske fra folket. Derfor blev det 

opgivet. 
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Det lykkedes at lave en grillaften på trods af en ekstrem tvær og kold sommer. Fak-

tisk var det så sent som fredag den 21. aug., 15 dage efter de lyse nætter havde en-

de. Høsten var lige gået i gang, hvilket satte sit præg antal deltagere. Jeg måtte over-

lade grilloptændingen og Ole trylleformular hertil til Anders. Om han brugte trylle-

formularen ved jeg ikke, men grillen var vellykket og så var aftenen. Spontant kom 

der mange sangforslag fra de fremmødte. En god aften. 

Så har bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Bredbåndsforeningen været invol-

veret i at samle tilslutning til, at vores område rykkede lidt fra udkanten og fik fiber 

hele vejen rund. Faktisk havde vi en ekstern med til et bestyrelsesmøde, én der vid-

ste, hvordan man gjorde, da ”Thyborønvand” skulle sognet rund og nogle ikke ville 

være med. (Vand fra det offentlige) 

For det første have vores opmand pondus til at overtale nogle, for et andet går 

bredbåndsforeningen ind og betaler de 1.440 kr, som 6 måneders binding koster, - 

for de folk, der ikke føler, de have brug for fibernet. Dette udlæg forventer forenin-

gen af få igen, hvis husstanden begynder at bruge fibernettet eller huset sælges. Det 

kan dreje sig om op til 6 husstande. Yderligere detaljer kan læses i denne uges Lo-

kalavis. 

 Her følger nogle få annonceringer: 

 Hygum Bredbåndsforening nedlægger sig selv når fibernettet er kommet rundt! – 

Ingen behøver at få ny mail-adresse, når fibernettet kommer. Det kræver bare, at 

Sogneforeningen vil betale de 150 kr. pr år som www.hygum-lemvig.dk koster. I dag 

betaler Bredbåndsforeningen beløbet. 

Jeg håber at blive færdig med omdannelsen af Hygum-lemvig-hjemmesiden i den 

tilstundende vinter. Men først laver jeg de sider, der skal forklare noget om de 50 

gravsten, som hovedsagelig pårørende har ønsket skulle i den nu etablerede minde-

lund på kirkegården. I mellemtiden er yderligere 15 sten kommet til. Menighedsrå-

dets udvalg søger en afklaring på det. – Dernæst håber jeg på, at en yngre kan fort-

sætte arbejdet med hjemmesiden,-  hvis den skal fortsættes. 

På Dr’s hjemmeside så jeg i går et danmarkskort med kommuner. Lemvig Kommune 

førte! I den negative spiral desværre. Huspriserne er faldet 39,85% i 2014. 

http://www.hygum-lemvig.dk/
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Der er som en pendul, der er svinget helt til den ene side – håber vi – og venter bare 

på at den vil begynde at gå den anden vej. Men en ånd i tiden siger, at man helst bor 

i kaninkasser i byer! Så udpræget er tendensen, at på Novos fabrik i Kalundborg 

kommer halvdelen af arbejdsstyrken kørende fra København. 

Nøgternt set har vores område ikke gode fremtidsudsigter. Des vigtigere er de ting vi 

gør i fællesskab, mens vi er her. 

Thorkild 

 


