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HALS SAMRÅD
REFERAT
Emne.:

Bestyrelsesmøde i Hals Samråd

Tid.:

Onsdag, den 17. marts 2021 kl. 19.00

Sted.:

Via Teams – etableret af Thomas Jensen

Deltagere:

Grete Holch Skalkam (GHS), Lars Ahrenholt (LH), Ulla Vittrup (UV), Marianne
Bønlykke (MB), Thomas Jensen (TJ), Hanne Borup (HBo), Hanne Bach(HBa) og Gregers
Sten Gregersen (gsg).
Kursiv = deltagere.

Fraværende: Gitte Baltser Langeland (GBL), Morten Danielsen (MD), Tina Bols (TB), Berit
Barsøe(BB).
Dagsorden:
0. LH oplyste, at Gitte havde overdraget dokumenter, mail mv. til ham som næstformand.
Gitte har oplyst, at hun udtræder af Hals Samråd af personlige årsager og har fremsendt
en mail til os.
LH blev konstitueret som formand. LH foreslog, at TJ kunne indtræde som næstformand.
Henset til situationen var der enighed om, at henskyde konstituering mv. til næste BM i
april måned, så alle har mulighed for at vurdere den nye situation. Af praktiske årsager
bemyndiges Hanne Borup, kasserer i Hals Samråd, til at have enefuldmagt i forhold til den
daglige drift – herunder i forhold til banken og afslutning af regnskab mv.
1. Lars havde udsendt en kort info-dagsorden.
Nordea-Fonden har bevilget kr. 1 million til aktivitetsplads Hals Havn og Nordsøstien.
Denne bevilling forvaltes af AAK som har ansøgt Nordea Fonden.
2. AAK har udsendt 2 projekter i Fordebat.
1. For Midtergade i Hals og
2. Ny færge og færgeterminal og omgivelser.
HBa, LH og GSG mødes den 23. marts kl. 13.00 i HSØ og gennemgår materialet og
udarbejder evt. bemærkninger og udsender det via Hals Samråd FB.
3. Henvendelse fra Peter Pindstrup (PP), Aak, om muligheden for at søge midler til primitive
overnatningssteder. MB havde et forslag om at bruge bådstativer og presenninger til
formålet.
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Arbejdsgruppe bestående af : MB, GHS, LH og TJ der ser på muligheden og i givet fald
sender ansøgning.
4. MB oplyste, at der var søgt og fået 40 stk. redningsveste til placering på Hals Havn til brug
for alle – også skolebørn og turister.
Der er brug for et opbevaringsskur, hvorfor der ansøges Hals Samråd om kr. 6.000 til
materialer så sørger MOHH for få bygget et skur.
TJ synes ikke, at det er opgave for Hals Samråd.
Øvrige fandt, at såfremt det lå indenfor Hals Samråds anvendelse af samrådets bevilgede
midler, så ville det være OK – når blot samrådet ikke fik nogen form for ansvar for
redningsveste eller skuret og dets vedligeholdelse.
LH kontakter PP om den påtænkte anvendelse kunne accepteres.
5. Eventuelt.

Næste møde: Onsdag den 21. april 2021 kl. 18.30

Hals, den 21. marts 2021
Hals Samråd
Gregers Sten Gregersen
Ref.

