Beretning til generalforsamling i
Borgerforeningen for Ø. Brønderslev og omegn.
16-3-2015
2014 blev endnu et aktivt år i Borgerforeningen.
Der er holdt møder i bestyrelsen ca. hver måned. Derudover en del mødevirksomhed i forbindelse
med Bålhøj Festivalen, engagement i Samlingshusets bestyrelse, Landsbyrådsmøder plus det
løse.
Der har været brug for alle kræfter til alle arrangementerne.
Borgerforeningen har i løbet af året stået for Ladywalk med deltagelse af ca. 30 piger / damer. Der
trænes sammen hver mandag frem til finalen i Frederikshavn. En god aktivitet, der både giver
motion og fællesskab
Der var i april den årlig landsdækkende skraldeindsamling. En gruppe på ca. 6 borgere deltog i
forskønnelser af byen og indfaldsvejene. Det var ikke så mange. Vi må prøve at gøre bedre
reklame for arrangementet i år. Det pynter hver gang, der ryddes op, og det tager kun 2-3 timer.
Det er også et godt arrangement, der giver en følelse af at gøre noget godt for fællesskabet - i
modsætning til dem, der smider skidtet.
Fastelavnsarrangement holdes traditionen tro sammen med Menighedsrådet. I år med ca. 150
deltagere. En sikker succes. Det er et par gode, hektiske timer med tøndeslagning og flotte
udklædninger.
Årets sankthansaften blev som vanligt holdt på Bålhøj. Årets båltaler var plejehjemsleder på
Elmehøj og medlem af regionsrådet Jette Ramskov. Hun gjorde det godt og det var hendes debut
som taler. Deltagerantal svinger fra år til år alt efter vejr og dag, men der er altid pæn tilslutning. Vi
serverede hjemmebag og kaffe - fint med det.
Bålhøjfestivalen blev en succes på trods af en megavåd start. Heldigvis formåede Allan Olsen at få
folk på pladsen, selv om det stod ned. Der kom rigtigt mange mennesker, som fik en dejlig
musikalsk familiedag. Det er en kunst hvert år at få lavet en dag med forskellige musikgenrer, der
både samler og udfordrer tilhørerne. Der var i år lavet lidt mere økonomisk satsning, og det holdt.
Stadig må musikgruppen have ros for at få rigtig meget god musik for vores relativt lille
musikbudget.
Ranchen er unik for vores festival og udvikles for hvert år med nye og børnevenlige aktiviteter.
Bare ærgerligt med al den regn i den bedste børnetid.
Mange frivillige gav nogle timers arbejde, og uden den kæmpehjælp er der ingen festival.
For bestyrelsen ligger der også rigtig mange timers arbejde, der på dagen gerne skal gå op i en
højere enhed og give et overskud, der kan konsolidere os fra år til år. I år var det økonomisk
bedste hidtil, og det er en lettelse.
Tak til alle hjælpere, sponsorer - alle.
Op til sommerferien fik vi grønt lys for at lave stien til Bålhøj og belysning på stien for penge fra
den grønne ordning. Samtidig blev der projekteret fliselægning omkring scenen for penge fra
Sparekassefonden.
Som så ofte før i den her by, gik frivillige og prof. folk med Borgerforeningen i spidsen i gang med
maskiner og skovle, og det er forunderligt hver gang, hvor hurtigt tingene sker.
Desværre må vi også konstatere, at destruktive kræfter efter festivalen ødelagde et par af de nye
lamper på stien. Bare træls at folk ikke tænker længere.

Tipien på Bålhøj har også været udsat for hærværk i et par omgange. Der er nu så medtaget af
vind og vejr og hærværk, at den ikke er til at redde, men forsøges brugt til festivalen alligevel.
I oktober holdt vi et oplysningsmøde vedr. MRSA. Der var ca. 15 deltagere. Vi havde troet, at der
kom mange flere, da emnet er meget aktuelt, men det gjorde der ikke. Dem, der kom, fik en faglig
kompetent orientering af sygeplejerske Tinna Urth.
Heldigvis har driftige folk i byen, nemlig Clausen og Niels Hatt, taget initiativ til at skaffe penge til
en ny stationær tipi af træ. Der blev tegnet sponsorater, solgt julekalender og tegnet osv. Der
indkom 26.000. Landsbyrådet søgt om resten 23.000 ca.
Julebelysning og lygtetænding. Borgerforeningen står for julebelysningen, og i år gik nogle kæder
ud i utide. Vi valgte ikke at lave om og bekoste nye, da det er dyrt både at anskaffe og sætte op.
Kæderne pilles nu ned og gås efter. Intet hærværk på kæderne i år, dejligt.
Lygtetændingsarrangementet sidst i november, og der deltog ca. 70 personer. Der blev klippet,
klistret og pyntet træ og sunget. Arrangementet var rykket frem til kl. 15, så der var ordenlig mørkt,
når byens lys blev tændt. Et godt arrangement.
Samarbejdet med kommunen om byfornyelse/ forskønnelse kommer forhåbentlig et skridt videre,
så vi kan få byen til at fremstå pænere og grønnere. Karsten Frederiksen har helt frivilligt henvendt
sig angående møde med borgerforeningen om at drøfte ovenstående. Der er planlagt nye
byggegrunde på Danserhøj, og næste område skal vi allerede se på nu, så vi ikke kommer
bagefter. Vi har potentiale til at være et af kommunens udviklingsområder takket være en aktiv
befolkning.
Vinsmagningerne holdes i vores regi. 55 deltager var tilmeldt de 5 hyggelige vinaftner. Tak til
vinsmagningsgruppen for de fine arrangementer.
Så er vi vist nået året rundt. Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen, og jer der er tilknyttet
bestyrelsen, for jeres store indsats gennem året. Der er en god ånd i bestyrelsen, og der er vilje til
både at bære og tænke frem. Så kan en formand ikke ønske sig mere. Tak.
Jeg sætter herefter beretningen til afstemning.
Birgit Søndergaard, formand

