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Teamet i dag

 Poul Erik Kjærgaard – Formand Foreningen Hannik

(frivillig byggeleder)

 Søren Bertelsen – Næstformand Foreningen Hannik

 Otto Lægaard - Projektleder



Frøstrup ligger i Thisted Kommune



Om Frøstrup



Frøstrup GL. Kro og centrum i dag



Energipunkt Frøstrup



Udviklingens faser

 2008-2012 Planlægning, organisatorisk forankring og finansiering 

 2012-2013 Ombygning af kroen

 2013- til dag. Drift og igangsætning af initiativer i og ved kroen

 2014 Etablering af aktivitetsplads i Søndergade 

 2014-2015 Etablering af Energipunkt Frøstrup

 2018 Cykel projekt med elcykler og trafik for børn

 2019-2020  Værksted for udvikling af nye bæredygtige produkter i 
Energipunktet.



Hvem driver hvad ?

Foreningen Hannik driver Frøstrup Gamle 
kro og Energipunkt Frøstrup

Frøstrup Borgerkro Aps driver Krostuen
 Idrætsforeningen og Thisted Kommune  

driver Klubhuset og banerne
Borgerforeningen driver aktivitetspladsen



Borgermøde september 2009
200 deltagere 

6 livsfaser - 300 ideer



Bæredygtighed i vores proces

Social bæredygtighed
Miljømæssig bæredygtighed
Økonomiske bæredygtighed



Frøstrup kro før istandsættelse



Krosalen pelses af de frivillige



Der er lagt 1000 vis af frivillige timer



Den færdige sal



Helt til bunds for at skabe en 
bæredygtig drift



Rejsegilde med frivillige og 
håndværkere



Nyt tag på vej



Kroen set udefra



Kroens drift hviler  i sig selv og der 
er skabt en masse aktiviteter.

 møder, kurser, fester

 Frøstrup Borgerkro (krostue)
 bibliotek
 div. klubber, strikkeklub, madklub

 musisk forening
 ladestander til elbiler og elcykler
 dagplejen bruger kroen

 genbrugsmarkeder



Huse fjernet for at give plads 
til ”Aktivitetspladsen”.



Udsigt til baner, klubhus og energipunkt 
hvor der lå et forfaldent hus.



Sansehaven set fra Søndergade
Vejtræer er adopteret af borgerne.



Energipunkt Frøstrup



Ideen!
Hvad kan vi bruge en lettere slidt hal til?



Samarbejde med erhvervslivet og 
foreningslivet

 Fast udstilling med varmepumper i brug i samarbejde 
med producenter og smede

 Udstillingsområde med depot og personalefaciliteter 
til varierende udstillinger

 Boldbaner og multibane oven på jordslanger
 Cykeltrafikbaner for børn på parkeringspladsen

 Værksted for nye bæredygtige produkter



2,6 km jordslanger til jordvarme



Hallen renoveres ude og inde
Jordslangerne samles



Idrætsanlæg oven på jordslangerne



Ombygningen er i gang til 
udstillingsområde



Personale og gæstefaciliteter



Udstilling med varmepumper i drift.
Varmen bruges på kroen.



Stationer med jordslanger el og styring



Akkumuleringstank for varme til kroen



Besøg af en gruppe



Planlagt bæredygtig udvikling har sikret 
Frøstrups fremtid


 Det har betydet tilflytning til byen – mange familier med børn 

Øvrige tiltag
 100 års skoven
 legeplads
 lægehuset
 erhvervsforening
 oprydning på gamle huse
 fiber er kommet til Frøstrup – hele Thy – via Thy Mors Energi



Tak for ordet
Spørgsmål ?
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