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Kære borger i ØB og omegn!
Den nye bestyrelse for
Borgerforeningen og
Forsamlingshuset er nu godt i
gang med arbejdet. Vi har fået
mange positive tilkendegivelser på
vores initiativ. Tak for det.
Efter valget på generalforsamlingen
ser bestyrelsen og fordelingen af
posterne sådan ud:
Carsten Pedersen og Mogens
Pedersen fra den gamle bestyrelse
tager sig fortsat af pensionistballerne og udlejningen af
Forsamlingshuset i samarbejde
med Peter og Poul Erik. Tak til
Carsten og Mogens for deres hjælp
til den nye bestyrelse.
Lokalhistorisk Arkiv hører også
under Borgerforeningen og har sin
egen bestyrelse.
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Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at
byen gøres endnu mere attraktiv
både udadtil og indadtil. Vi tænker
her på byfornyelse, erhvervsgrunde, byggegrunde, aktiviteter af forskellig slags, rekreative områder
osv. Borgerforeningen ejer jo også
det dejlige område, Bålhøj
Plantage, med mange muligheder.
Ellers har bestyrelsen gang i andre
arbejdsområder, men er først i
gang med at skabe overblik over
opgaver og muligheder, så der er
ikke så meget konkret at fortælle
endnu udover dette:
Der holdes snart et møde med
nogle politikere for at etablere et
tættere samarbejde med
Kommunen om udviklingen.
Vi arbejder med flere planer om
nye aktiviteter på flere områder.
Peter Andersen, der har forstand
på huse og byggeri, er ved at lave
en grundig gennemgang af
Forsamlingshusets stand, så vi
bedre kan komme med forslag til
Forsamlingshusets fremtid og
mulighederne for en evt. anden
fremtidig forsamlingsbygning.
Vi undersøger flere muligheder for
udsmykning og forbedret julebelysning i byen.
Vi arbejder med planer om at forbedre forholdene i Bålhøj Plantage.
Lokalbladet

Forreste række fra venstre: Mette Boye (sekretær), Poul Erik Jensen (kasserer), Birgit
Søndergaard (formand og repræsentant i Landsbyrådet). Bagest fra venstre: Jan Jæger
(aktiv suppleant – kontakt til SPAR), Henrik Jensen (arrangementer og kontakt til ØBI),
Lars H. Pedersen (aktiv suppleant, ansvar for Bålhøj), Peter Andersen (næstformand,
ansvar for Forsamlingshuset).

Vi har kort før sommerferien fået
en hjemmeside – www.oesterbroenderslev.dk eller www.østerbrønderslev.dk. Siden vil blive opdateret
jævnligt, og den vil også blive
udvidet med nye oplysninger og
sider, så hold øje med den. Det er
Per Drustrup Larsen, der har lavet
den og foreløbig står for opdateringer m.v. Kontakt ham på
per@drustrup.dk med ønsker og
forslag. Det er planen, at der skal
laves en lille gruppe til at stå for
siden, og at den skal udvides med
en mulighed for selv at skrive og at
læse andres kommentarer direkte
på siden.

LAG-gruppe
Per Drustrup Larsen blev i samarbejde med Landsbyrådet opstillet
af Borgerforeningen til bestyrelsen
for den lokale LAG for hele kommunen (Landdistrikt-Aktions
Gruppe) og blev valgt hertil sammen med 14 andre. Formålet med
LAG-grupperne over hele landet er
at støtte og udvikle initiativer til
gavn for landdistrikterne i deres
områder. Til det formål har LAGBrønderslev hvert år de næste år
godt 1,8 mio. kroner at gøre godt
med lokalt, og dem vil

Borgerforeningen selvfølgelig
prøve at få del i til nogle af vore
projekter og ideer.

Opbakning og
borgermøde
En forening fungerer i kraft af sine
medlemmer, så vi håber og regner
med ideer og opbakning fra jer alle
sammen – og vi håber også, I vil
tage godt imod de girokort, der er
på vej ud, ligesom de, der allerede
har fået girokort gerne må bruge
det til tegning af medlemskab.
Kontakt bestyrelsen, hvis du ikke
har fået et girokort, så klarer vi
også det. Medlemskab koster kun
100 kr.
Omkring 1. november vil vi invitere til borgermøde i Forsamlingshuset, hvor der vil blive mulighed
for at drøfte ideer og muligheder
for byen og oplandet.
Vi lægger op til en hyggelig og
nyttig aften med lidt godt til
ganen.
Birgit Søndergaard

