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Nyhedsbrev, nr 2 september 2017
Strandfogederne langs den Jyske Vestkyst

Kære Strandfogeder, 

Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Foreningen af Strandfogeder langs den
Jyske Vestkyst. Du vil fremover modtage nyhedsbrev to gange om året. 

Nyhedsbrevet vil indeholde seneste nyt om foreningens arbejde, samt nyt fra
strandfogederne. Du 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. 

Nyhedsbrevet vil blive udsendt elektronisk til alle strandfogeder, samt til de
relevante personer hos politiet. 
 
Repræsentantskabsmødet

Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 23. september i
Syd og Sønderjyllands Politikreds. 

 
Mødet blev indledt med en guidet tur på Tirpitz museet, herefter stod den på
middag og repræsentantskabsmøde på Ho Kro. 

Dagen var præget af højt humør og god stemning, med fokus på
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strandfogedernes arbejde langs den Jyske Vestkyst. Se flere billeder
fra repræsentantskabsmødet på www-strandfoged.dk 

 
Formandens Beretning
Formand Jens Nicolai Vejlgaard aflagde beretning. Han konstaterede, at det
ikke var strandinger der havde været flest af langs den jyske vestkyst. 
 

 

Til gengæld, blev det konstateret, at strandfogederne har mange andre
funktioner, som f.eks. patruljering ved havet, politiets forlængede arm ved
havet, når turister ringer om mærkelige genstande osv. 

Beretningen i sin fulde længde udsendes sammen med referatet af
repræsentantskabsmødet. De respektive politikredse udsender dette. 

 
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Formand Jens Nicolai Vejlgaard, Næstformand Chresten
Jespersen og Kasserer Keld K. Sørensen. Alle blev genvalgt. 

 
Hjemmesiden

Hjemmesiden www.strandfoged.dk  er nu blevet opdateret. Det er blandt andet
blevet muligt at se gamle udgaver af Strand Nyt, se hvem der er medlem af
bestyrelse og repræsentantskabet, samt at se seneste opdatering fra
strandfogedernes Facebook side.
 
Som en ny funktion på hjemmesiden, er der udarbejdet en oversigt over hvem
der er strandfogeder i de forskellige politikredse pr. strandlen. Dette gøres via
kort ud fra de grønne Redningsnumre der findes langs hele den jyske vestkyst.
Dermed kan politiet og andre myndigheder udnytte dette ved henvendelser fra
personer ved havet, som har informationer eller ønsker hjælp om f.eks.
strandingsgods.
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Strandfoged kortene er delt op i de tre politikredse: Nordjylland, Midt- og
Vestjylland og Syd- og Sønderjylland. I øjeblikket er det kun de Søgårdske
forstrande der er opdelt i strandlen pr. Strandfoged da der foreløbigt kun er
kort-information om disse Strandlen. De øvrige politikredse er dog registreret
ved de forskellige lokalformænd. 

Såfremt Strandfogeder har materialer, som Strandfogeden ønsker offentliggjort
på hjemmesiden kan alle Strandfogeder henvende sig til Webmasteren på
mailadressen: webmaster@strandfoged.dk 
 
Facebook

Husk at like strandfogedernes facebookside. Søg efter strandfogeder langs den
Jyske Vestkyst på Facebook. 

 
 
Identifikationskort

Repræsentantskabet besluttede i samarbejde med politiet at sætte den nye
plastik identifikationskort i produktion. Der vil blive taget billeder til disse på de
årlige møder i de lokale foreninger.

Kortet er på størrelse med et Dankort, og tjener udelukkende som identifikation
for strandfogederne, hvor dette er nødvendigt. 
 
100 års jubilæum
Næste års repræsentantskabsmøde afholdes sammen med foreningens 100
års jubilæum lørdag den 15. september 2018 på Strandingsmuseet i
Thorsminde.
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Alle Strandfogeder vil blive inviteret til jubilæet. Mere information følger i
begyndelsen af 2018. Men reserver allerede nu datoen. 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i april 2018.
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