
Et aktivt første år – og en god nyhed 
ØSTER BRØNDERSLEV. I generalforsamlingen i Borgerforeningen for Øster Brønderslev 
og Omegn deltog 17 medlemmer, og her aflagde formand Birgit Søndergaard sin 
beretning med en god oversigt over bestyrelsens indsats det første år siden valget på den 
ekstraordinære generalforsamling i maj 2007.  
Ved valget var det fælles for alle, at de gerne ville gøre et stykke arbejde for byen, der 
kunne være til gavn både nu, men også på længere sigt, og Birgit Søndergaard takkede 
bestyrelsen for at have arbejdet godt og seriøst med dette formål for øje.  
 
 

Arrangementer og aktiviteter 
Noget af det første bestyrelsen gik i gang med var en grundig gennemgang af alle forhold 
vedrørende forsamlingshuset og herunder forslag til udbedringer. Der er også holdt et par 
arbejdsdage, hvor der dels blev gjort hovedrent.  
  
Foreningens hjemmeside kom også ret hurtigt i gang, og den besøges flittigt. Birgit 
opfordrede endnu flere til at følge med i foreningens arbejde – og til at folk skrev til 
bestyrelsen hvis der er noget i har på hjerte 
 
Sankthansaften blev en rigtig hyggelig aften med cirka 150 deltagere.  
 
Et borgermøde, hvor vi bl.a. kunne drøfte ideer og muligheder fremover får byen, blev et 
velbesøgt møde med ca. 75 deltagere, der bidrog til en livlig debat om bl.a. forsamlingshus 
eller nyt samlingshus, byforskønnelse, byfornyelse, byudvikling og trafikale forhold var 
også emner. 
  
Bestyrelsen har holdt et møde med Ole Jespersgård og Carsten Frederiksen for at drøfte 
forskellige emner vedrørende byen, og man regner med at mødes igen senere på foråret. 
  
Runestenen – byens nye vartegn blev sat op i december. Klaus Ungers tro kopi af den 
gamle Øster Brønderslev-runesten har fået en meget fin og central placering og den ser 
flot ud med lys på. Til forår skal der laves anlæg omkring med sti op til stenen og en bænk.  
  
Fastelavnsfesten blev igen holdt en søndag formiddag og det har vist sig at være et godt 
tidspunkt for børnefamilierne.  
 
Danseaftnerne den sidste torsdag hver måned i Forsamlingshuset fortsætter i hvert fald 
denne sæson ud. Så skal der tages stilling til, hvad der skal ske.  
 

Samlingshus 
Og så til den gode nyhed. Spørgsmålet om enten renovering af det godt 100 år gamle 
forsamlingshus eller byggeriet af et nyt samlingshus har været drøftet i forskellige 
sammenhænge. Bestyrelsen har holdt møder med Østside-Hallen og ØBI hvor vi blev 
enige om, at arbejde videre med tankerne om et fælles hus for byen, der kunne samle 
både aktiviteter og kræfterne ét sted. Det er en lang proces, der skal modnes, diskuteres 
og ændres mange gange, før der ligger et endeligt projekt. Birgit Søndergaard fortalte, at 
man endnu ikke var så langt. Der ligger nogle rå skitser, og der er stadig mange 



spørgsmål om bl.a. brugen af huset, tilkørselsmulighederne og driften. Der mangler også 
nogle aftaler med ØBI, som skal i gang igen, når der har været generalforsamling der og 
en ny bestyrelse for ØBI er på plads. 
 
Et par dage før generalforsamlingen kom den gode nyhed, da formanden for 
Menighedsrådet, Pia Christensen, kontaktede Birgit Søndergaard for at fortælle, at også 
menighedsrådet var interesserede i at deltage i et nyt Samlingshus. Det giver helt andre 
muligheder og endnu flere brugere, så Birgit Søndergaard var meget glad for nyheden og 
fortalte, at man snarest ville tage initiativ til et møde, for hurtigt at komme videre med 
planlægningen på dette nye og meget spændende grundlag.  
 

Fremtiden 
Fremtiden byder på mange spændende aktiviteter, for bestyrelsen mangler ikke ideerne 
og tankerne.  
 
I øjeblikket foregår der en heftig aktivitet omkring planlægning af en lokal musikfestival, der 
kommer til at foregå 16. august på Bålhøj. Det er tænkt som et familiearrangement, med 
musik og råhygge for alle i løbet af dagen.  Der er stadig mange praktiske ting og aftaler, 
der mangler, men en gruppe, hvor også Borgerforeningen deltager er i fuld gang.  
  
Bålhøj Plantage, der er et dejligt rekreativt område, tilhører Borgerforeningen, og der skal 
snarest tages stilling til oprydning, fældning og nyplantning.  
  
Borgerforeningen har deltaget i Landsbyrådets møder med de andre landsbyer i 
kommunen. Det har været til glæde og inspiration.  
  
Bestyrelsen arbejder med planer om at deltage i Kultursamvirkets aktiviteter i uge 40 og 
har overvejet, hvordan man kan koble sig på det Det kræver nogen tid at planlægge, så 
Birgit Søndergaard opfordrede flere - ØBI, skole, børnehaver, erhvervsliv m.v. - til at 
komme med ideer. 
  
Stor skraldedag bliver søndag 12. april. Lokalt i Øster Brønderslev har det hidtil været et 
privat initiativ, men i år går Borgerforeningen ind i det. Det hele tager kun et par timer og er 
en meget nyttig motionsform, så tag familien med.  
  
Et andet område, der skal arbejdes for, er at gøre byen pænere og som det er en 
fornøjelse at besøge, og hvor folk tænker, at de godt kunne tænke sig at bo her. 
 
 

Økonomi 
Forsamlingshuset har været pænt udlejet, men det regnskab, som kasserer Poul Erik 
Jensen fremlagde, viste alligevel et underskud på ca. 19.000 kroner, men det skyldtes 
nødvendige investeringer og reparationer. Den gode udlejning er også fortsat ind i det 
første halvår af 2008, og det bedrer økonomien, men giver slet ikke luft til større 
investeringer.  
 



Poul Erik Jensen fremlagde også Borgerforeningens regnskab, der viste et overskud på 
ca. 5.000 kr. han fortalte også, at bestyrelsen lagde regnskabsmåden om fra dette år, for 
at skabe større klarhed over økonomien. 
 

Lokalhistorisk Arkiv 
Per Drustrup Larsen forelagde kort situationen for Lokalhistorisk Arkiv, der drives i et 
samarbejde med Hallund-Hollensted Borgerforening. Arkivetvar i 1007 flyttet ti store og 
hårdt tiltrængte lokaler, og cirka samtidig blev bestyrelsen fuldtallig, da der kom 2 
repræsentanter med fra Hallund. Der er nu også blevet plads til en mindre udstilling af 
museumsgenstande, og der kommer flere besøgende end tidligere. Næste arbejdsområde 
er en edb-registrering af alle arkivets mange billeder, udklip og arkivalier. Desuden fortalte 
Per Drustrup Larsen, at han håbede på en snarlig afgørelse af striden om det formelle 
samarbejde mellem museer og arkiver – evt. gennem en kommunalpolitisk mere 
konsekvent linie.  
 

Vedtægter 
Som noget af det første fik bestyrelsen gennemgået og arkiveret gamle papirer. Birgit 
Søndergaard fortalte, at de gerne ville have fundet vedtægterne for Borgerforeningen og 
Forsamlingshuset, så det formelle grundlag var i orden. Der var for ca. 10 år siden lavet 
vedtægter med bl.a. en fondsdannelse for Forsamlingshuset, men der fandtes ingen 
gyldige og underskrevne vedtægter. Derfor havde bestyrelsen til mødet fremlagt forslag til 
vedtægter. De var en let ajourført udgave af de eksisterende men ikke godkendte. Efter en 
sidste tilretning blev de vedtaget generalforsamlingen, således at grundlaget er i orden. 
  

Bestyrelsesvalg 
Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg, og Poul Erik Jensen havde på forhånd meddelt, 
at han ikke genopstillede. Birgit Søndergaard rettede en særlig tak til Poul Erik med en tak 
for hans store arbejde med både regnskab og forsamlingshus. Næstformand Peter 
Andersen genopstillede og blev valgt sammen med et nyt bestyrelsesmedlem: Mette 
Andersen, Bålhøj. Desuden blev Lars Pedersen og Jan Jæger genvalgt som suppleanter 
 

Mange andre ideer 
Under eventuelt dukkede der endnu flere spørgsmål og emner til fremtidig indsats – som 
f.eks.: Lys fra motorvej til byen, trafikale forhold, byfornyelse og dårligt vedligeholdte huse, 
beplantning, et borgermøde om ønsker til den fremtidige udvikling. Dette sidste lovede 
bestyrelsen, at man ville arrangere i løbet af året, og så var et godt, hyggeligt og 
konstruktivt møde slut. 


