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KLITMØLLER: Lystfiskerne i 
Klitmøller, der holder til ved 
landingspladsen i byen, har 
netop fået et tilsagn om 
200.000 kroner fra Fiskeri 
LAG Nord, der administrerer 
EU-støttekroner til landsby-
udvikling i fiskerisamfunde-
ne.

Næstformanden for Klit-
møllers lystfiskere, Peter 
Sand Mortensen, fortæller, 
at støttemidlerne er blevet 
bevilget til fire delprojekter, 
der tilsammen koster i om-
egnen af 350.000 kroner.

Nye gavle
- Gavlene på det gamle is-
værk og den gamle sorte-
ringshal skal udskiftes, da 
de er ved at vælte. Derud-
over skal vi renovere de stø-
bejernsvinduer i bygninger-
ne, der kan renoveres, mens 
otte skal skiftes ud. Vores 
signalmast har det heller ik-
ke for godt, så den skal have 
en omgang, og til sidst så vil 
vi etablere en kombineret 
trappe og rampe til kørestole 
ned til vandet, fortæller Pe-
ter Sand Mortensen.

Betaler 150.000 kr. selv
Det er de ca. 300 medlem-
mer af foreningen i Klitmøl-
ler, der selv spæder de sidste 
ca. 150.000 kroner til pro-
jekterne. Heraf udgør de 
25.000 kroner 250 frivillige 
arbejdstimer fra medlem-
merne, mens resten svarer 
til to års overskud fra for-
eningens havfester.

Egentlig virker Peter Sand 
Mortensen som en glad 
mand efter tilsagnene. Han 
ærgrer sig dog over, at man 
ikke har taget renoveringen 
af selve signalmasten ind i 
projektet.

- I den oprindelige ansøg-

ning har vi kun søgt om at få 
uskiftet råen, men ikke selve 
masten. Det har nu vist sig, 
at masten også skal skiftes 
ud, da den ikke har det godt. 
Og det ærgrer mig, siger Pe-
ter Sand Mortensen og hen-
viser til, at foreningen nu ri-
sikerer at stå med udgifterne 
til en kran i to omgange.

Derudover risikerer for-
eningen at skulle udskifte 
beslagene i to omgange og 
male en mast, der snart skal 
kasseres.

Plan B
Man kender dog Peter Sand 
Mortensen dårligt, hvis ikke 
man gik ud fra, at han havde 
en plan B parat.

- Jeg har netop haft kon-
takt til nogle fonde. Og det 
ser lovende ud, siger han.

Peter Sand Mortensen reg-
ner med at de fire delprojek-
ter er afsluttet inden juni 
næste år.

200.000 EU-støttekroner 
til lystfiskerne i Klitmøller
ISTANDSÆTTELSE: Fire projekter til godt 350.000 kroner omkring landingspladsen sættes i gang med det samme

Fiskeri LAG Nord er en forening, som vil styrke lokalsamfundet 
og sætte fart på udviklingen af fiskeriområderne. Det skal ske 
sammen med befolkningen, erhvervsliv, organisationer, grupper 
og foreninger, myndigheder og mange flere. Foreningen er åben 
for alle, som vil være med til at gøre en forskel og være med til at 
skabe nye job og gode levevilkår i området.

Nærdemokratiet skal styrkes. Befolkningen i fiskeriområderne 
kan gennem foreningen være med til at vælge, hvilke aktiviteter 
der skal sættes i gang med støtte fra EU og Fødevareministeriet. 
Fiskeri LAG Nord kan indstille støtteegnede projekter til Fødevare-
ministeriet. Der er 2.290.000 kroner i 2008.

Kilde: FisKeri lag Nord
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FAktA
FISKERI LAG NoRD

- GAvLENE på det gamle isværk og den gamle sorteringshal skal udskiftes, da de er ved at vælte. Der-
udover skal vi renovere de støbejernsvinduer i bygningerne, der kan renoveres, mens otte skal skiftes 
ud, fortæller næstformanden for lystfiskerne i Klitmøller, Peter Sand Mortensen.  Foto: Peter Mørk
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BOLIG
BIL
BÅD
CAMPING
FRITID

BOLIG ·  BIL · BÅD · CAMPING ·  FRITID
- et livsstilsmagasin om bolig, bil, båd, camping og fritid. Magasinet sætter fokus på helt almindelige 
mennesker og deres behov i forbindelse med et køb - stort eller lille, nyt eller brugt.

- et livsstilsmagasin for enhver pengepung - og magasinet, hvor du og jeg i spændende artikler og 
fotos får råd og gode tips, inspiration og vejledning - kort sagt din nye og direkte kontakt til kunderne.

- Udgives i et samarbejde mellem Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad og udkommer i 45.000 eksem-
plarer i Thy, Mors, Salling og Hanherred.

Thisted Dagblad
Sydhavnsvej 5 - 7700 Thisted
• Mads Ringgaard, tlf. 9919 9320
• Jørgen Saustrup, tlf. 9919 9324
• Klaus Johannesen, tlf. 9919 9321
• Ole Rysgaard, tlf. 9919 9322
• Marie Louise Snejstrup, tlf. 9919 9323
• Henning Mayan, tlf. 9919 9309
• Hanne Grøn, tlf. 9655 0777
• Jane Nielsen, tlf. 9919 9380

Morsø Folkeblad
Elsøvej 105 - 7900 Nykøbing Mors
• Tommy Jensen, tlf. 9670 1124
• Ole Geerthsen, tlf. 9670 1119
• Lene Skou, tlf. 9670 1122
• Jette Vestergaard, tlf. 9670 1125
• Peter Ellebæk, tlf. 9670 1120

Bestil din
annonce 
allerede i dag 
hos
din lokale
konsulent...

Næste udgave: Onsdag 22. oktober 2008

Oplag: 45.000

Pris: 2,30 kr. pr. mm ved en hel side
- ellers 2,60 kr. pr. mm 
- begge priser er inkl. 4 farver.

Deadline: Mandag den 13. oktober.
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FRITID · BOLIG · BILER · CAMPING · BÅD

BOLIG & BIL

STOR KONKURRENCE INDE I BLADET...

OKTOBER 2008

Bilen vinterklar

Fokus på vintertjek

SIGNALMASTEN hAR det heller 
ikke for godt og skal have en 
omgang. 

- DER SKAL også etableres en kombineret trappe og rampe til kørestole ned til vandet, fortæller Peter 
Sand Mortensen. 


