
 

Nyhedsbrev Februar 2017 
Strandfogederne langs den Jyske Vestkyst 
  
Kære Strandfogeder, 
Dette er første nyhedsbrev fra foreningen af strandfogeder langs den 
Jyske Vestkyst. Du vil fremover modtage et nyhedsbrev 2-3 gange om 
året. 
 
Nyhedsbrevet vil indeholde nyt om foreningens arbejde, samt nyt fra 
strandfogederne. Man er meget velkommen til at sende relevante 
nyheder, gerne med billeder, til jn@strandfoged.dk . 
 
Nyhederne vil efterfølgende indgå i det næste nyhedsbrev eller 
på Strandfoged Facebook gruppen og Strandfoged hjemmesiden der 
begge beskrives nærmere nedenfor. 
 
Nyhedsbrevet vil blive udsendt elektronisk til alle strandfogeder, samt til 
de relevante personer hos politiet. 
  
 
Repræsentantskabsmøde 
Det traditionsrige møde blev afholdt på den nybyggede politigård i 
Holstebro. Mødet har deltagelse af to strandfogeder fra hver af de 



tidligere politikredse med lønnede strandfogeder, samt repræsentanter 
fra politiet i hver af de tre nye politikredse. 

 
Mødet afholdtes traditionen tro en lørdag i september. Det blev et godt 
møde, hvor der var mulighed for at diskutere strandfogedernes forhold. 
På mødet blev den længe ventede instruks for strandfogeder godkendt. 
 
Formanden lagde i beretningen sporene ud for det fremtidige arbejde i 
foreningen. Beretningen og referatet burde på nuværende tidspunkt være 
tilsendt alle strandfogeder. 
  
Bestyrelsen 
På repræsentantskabsmødet blev bestyrelsen genvalgt. Bestyrelsen 
består af 
• Jens Nicolai Vejlgaard, Formand 
• Chresten Jespersen, Næstformand 
• Keld Sørensen, Kasserer 
Desuden deltager strandfogedernes konsulent, tidlige politimester, Jens 
Olufsen i bestyrelsens arbejde. 
  
 



Kontingent 
Repræsentantskabsmødet besluttede, at kontingentet til hovedforeningen 
fortsat er på 50 kr. 
 
Beløbet går til arbejdet i foreningen, men også til en forsikring som 
dækker medhjælpende arbejdskraft ved havet. 
 
Hvis kontingentet til hovedforeningen ikke er betalt, er man ikke dækket 
af denne forsikring. 
  
100 års jubilæum 
Foreningen har 100 års jubilæum i 2018. Bestyrelsen planlægger at alle 
strandfogeder inviteres til en fælles fejring af dette i september 2018. 
 
Mere information følger i et af de kommende nyhedsbreve. 
  
Hjemmeside 
På repræsentantskabsmødet præsenterede foreningens webmaster 
Thomas Duurloo foreningens nye hjemmeside, der kan ses via 
linket www.strandfoged.dk 
 
På siden kan man finde informationer om strandfogedhvervet. Tak til 
Thomas for hans store arbejde med hjemmesiden. 
 
Har man materiale som man ønsker offentliggjort på hjemmesiden, kan 
Thomas kontaktes på  webmaster@strandfoged.dk 
  
Facebook 
Foreningen er kommet på Facebook. Her kan man se nyt fra de 
forskellige lokalforeninger. 
Strandfoged foreningens Facebook side kan ses ved at klikke her 
  
 



Bøjer 
Der har været meget lidt ilanddrevet gods i årets løb. Nogle steder får 
man dog enkelte cigarbøjer ind. Disse bøjer kan afhændes ved at 
kontakte Comet Trawl  på tlf 21 77 99 90. 
 
Såfremt man får specialbøjer, opfordres man til at kontakte den lokale 
strandfogedformand. I mange tilfælde kan denne være behjælpelig med 
det videre forløb. 
  
Kasser og paller 
Det er muligt at afhænde de såkaldte Pack and Sea kasser (grønne) til de 
lokale fiskeauktioner. 
 

 
 
Prisen er 20 kr. pr stk. 
  
Bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen har afholdt møde i november måned.  Her har man drøftet 
det kommende års arbejde. 
 
Det næste bestyrelsesmøde, som har deltagelse af alle formænd for 
lokalforeningerne, afholdes i april måned i Viborg. 
 
 
 
På vegne af foreningen af strandfogeder langs den Jyske Vestkyst. 
 
Jens Nicolai Vejlgaard 
Formand 
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Som Strandfoged i Foreningen af Strandfogeder langs den jyske vestkyst 
modtager du dette nyhedsbrev for orientering om de seneste tiltag i 
foreningen. 
 

Kontakt information: 
Foreningen af Strandfogeder langs den jyske vestkyst 

Rødspættevej 1 
Hvide Sande 6960 

Denmark 
 

Add us to your address book 
   
 

Ønsker du ikke at modtage denne e-mail fremover? 
afmelde e-mail listen her 

eller kontakt formand Jens Nicolai Vejlgaard 
 


