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Endnu et aktivt år er gået i borgerforeningen. Bestyrelsen blev sidste år 

udvidet med 2 medlemmer til 7 og det har været rigtig godt. Der er både folk 

til ideer og til at udføre - et godt mix. 

Der har i 2011 været mange aktiviteter, men 2 af dem har fyldt mest. Det har 

naturligvis været Bålhøjfestivalen og Samlingshuset. 

Festivalen løb af stablen for 4. år og vi ved vi her har ramt en aktivitet, der har 

givet genlyd rundt omkring. Der var over 1200 deltagere, der fik en hyggelig 

dag ud af det uanset om man er barn, ung eller deropad. En fin familiedag, 

som også var heldig med vejret. Det ser også ud til, at det bliver en dag, hvor 

de unge kommer hjem og mødes til festival, og hvor familier samles. Trods alt 

en vigtig ting. Og musikken havde en høj kvalitet for de flestes 

vedkommende. 

Festivalen har endnu ikke helt fundet faste rutiner. Der er hvert år justeringer 

og forbedringer, der får dagen til at fungere endnu bedre både praktisk, 

musisk og også med de øvrige aktiviteter på ranchen 

Indtægtssiden har endnu været til at overskue set i lyset af anstrengelserne, 

men også den del arbejdes der på i festivalgruppen. 

Stor tak til alle de hjælpere, der har ydet en indsats og tak til 

planlægningsgruppen for et stort arbejde. Planlægningen foregår jo næste 

året rundt efterhånden. 

Vi ser frem til dette års festival d. 11-8. Store navne på plakaten og forsalget 

er i gang. 

Det andet store emne har været Samlingshusprojektet. Også det projekt har 

krævet mange timers arbejde både i fondsbestyrelsen, byggetekniske folk og 

nu her sidst i form af praktisk arbejde med ombygning af klubhusdelen, der jo 

gøres med frivillige. 

Forleden kunne vi holde rejsegilde og det var en stor dag. Vi har virkelig 

grund til at være stolte her i vores lille lokalsamfund for de ting vi kan få op at 

stå her. Det bliver der lagt mærke til rundt omkring. Især at vi kan få 

samarbejdet på tværs til at fungere. 



For vores del i borgerforeningen giver Samlingshuset en stor forandring. Vi 

slipper helt driften af forsamlingshuset og bliver derfor ” kun” borgerforening 

og kan hellige os det. 

Vi mangler lige, at få forsamlingshuset  godt solgt, så pengene kan indgå i det 

nye hus. 

Vi er ikke helt i mål med pengene til Samlingshuset, men det tror vi på, at vi 

kommer. Det er godt, at vi som borgerforening er med og dermed kan tegne 

en del af aktiviteterne i det nye hus. 

 Samtidig er det mit håb, at vi i borgerforeningen kan få kræfter igen til at 

arbejde politisk med udbygning af byen og få byfornyelse sat alvorligt på 

dagsordnen. Det er kraftig tiltrængt – bare se på vores hovedgade. 

Selv om der er grunde på vej på Danserhøj vil vi gerne i gang med andre 

attaktive områder, der ifølge kommuneplanen skal udlægges til byggegrunde. 

Vi har selv i byen skabt store værdier i lokalområdet omkring det nye hus. Det 

skal følges op. Vi skal forsøge at skabe endnu flere aktiviteter på mange 

forskellige områder – gøre endnu flere borgere aktive for byen.  

Andre aktiviteter i løbet af året har været. 

Bålhøj plantage er blevet lys og luftig, men vi er fulde af fortrøstning. Det får 

nok ende om et par år, når de nye træer vokser til. 

Fastelavn i samarbejde med menighedsrådet. Et meget velbesøgt  

arrangement. Ny og god tradition med mange deltagere, så næste år bliver 

det  bedre i en større sal. 

Ladywalk var et godt initiativ for igen deltog mange kvinder i både den 

ugentlige træning og den store finale i nr. Sundby. Opstart i mandags med 25 

deltagere. Det tegner godt. 

Skraldindsamling har vi haft på dagen for den store landsindsamling. Ca. 20 

deltog børn og voksne og vi sluttede af med pølser her i huset. En god 

gerning, og i år er det den 22-4 

Flagalle til konfirmation er altid et hit og ser rigtig flot ud i byen. 



Sankthansaften forløb hyggeligt denne gang uden optræden fra scenen, men 

det gik jo endda. Fin tilslutning. Poul Erik har Larses tale på CD, hvis nogen 

skulle ønske en kopi 

Halloween forsøgte vi, Helle, at stable på benene for første gang i vores regi. 

Der var dog flere om budet, så det bliver en aktivitet, som vi med fordel kan 

arbejde sammen om i byen. 

Første søndag i advent havde vi sammen med menighedsrådet et 

lygtetændingsarrangement. Ca. 40 mødte op til fællessang og æbleskiver 

inden vi kl. 16 gik ud og så på julelysene, der blev tændt. Fint lille 

arrangement, der tåler gentagelse  

Julebelysningen blev lidt udbygget i år med flere kæder i træerne ved kirken 

og det store træ midt i byen. Nu begynder det at ligne noget. Det er ønske, at 

vi kan få lavet et eller andet i den vestlige ende, men vi må se hvad pengene 

strækker til. 

Vi har været aktive i samarbejdet med Landsbyrådet  og har aktuelt en 

ansøgning inde til landsbypuljen til forbedring af hulvejen og noget belysning. 

I 2011 fik vi Sameteltet, som blev brugt til festivalen og som vi skal have sat 

op et sted snart, så folk kan få fornøjelse af det som lege sted, madpakke 

hytte o.lign. 

Projekt vandrestier har ligget lidt stille fra kommunens side, men nu er der vist 

gang i det igen. Der er kaldt til møde ?? snart. Herfra deltager Taus og Gitte 

Jørgensen.  

Tak til alle for en aktiv indsats. Til Mogens, der har taget sig meget af huset 

her og gør det indtil vi flytter herfra. Tak til Egon for flagopbevaring og hjælp 

med det. Til Chr. Søndergaard og Ester for lån af plads i laden til 

festivalsager. 

Tak til bestyrelsen og tilknyttede personer for jeres måde at være på og for 

jeres indsats. Tak til Marlene, der har valgt ikke at stille op igen. Du har fået 

andet at bruge din energi på. Tak for det arbejde du har lagt i bestyrelsen. 

På valg er:  

Mette Andersen      Modtager genvalg 



Kim Sloth.               Modtager genvalg 

Helle Pilgård.           Modtager genvalg 

MaleneSommer.      Modtager ikke genvalg 

 

Ikke på valg: Birgit Søndergaard, Mette Boye, Jesper Albrektsen 

Suppleanter på valg 

Jan Jæger:  Modtager genvalg 

Lars K. Pedersen.  Modtager genvalg 

Tilknyttet  bestyrelsen: Per Pedersen – kan ikke fravælges. 

 

Ønsker at opstille til bestyrelsen Sara Tornøe  (bliver valgt) 

 

Birgit Søndergaard, formand 

 

Per Drustrup efterlyste i sin beretning fra lokalhistorisk arkiv folk, der kunne 

være interesseret i at gå ind i arkivarbejdet. 

Der er kun 2 tilbage i bestyrelsen, så derfor kører arkivet på lavt blus, indtil 

der kommer flere og nye kræfter med. 

Arkivet har åbent 1. mandag i mdr. 


