Bestyrelsens beretning 2019 (periode 1. august 2018 – 31. juli 2019)
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os. HM fortsatte som næstformand, Lillian blev valgt
som sekretær, og KME fortsatte som formand og suppleant Jørn fortsatte med kassererposten.
Min beretning vil indeholde flg. punkter:
1. Borgerforeningens medlemstal
2. Årets arrangementer
3. Borgerforeningens samarbejde med andre
4. Bestyrelsens arbejde i øvrigt
5. Økonomi
6. Fremtiden
7. Afrunding

1. Medlemstal
Vi tæller jf. kassererens medlemsliste (de, der har betalt kontingent) nu 73 medlemmer, et lille fald
men enkelte havde glemt at betale, så medlemstallet er ca. status quo. Der er fortsat en flot opbakning. Vi har samtidig en opfordring til alle om at meddele os, når der er nye faste tilflyttere, specielt i sommerhusområderne.

2. Årets arrangementer
Foreningsåret, som starter d. 1. aug. Indledtes med Høstmarked 2. lørdag i sept. 2018 i Samvirkeregi. Det var ligesom i år en god oplevelse, flot omtalt i Farsø Avis og rekord mange besøgende.
Søndag d. 25 nov. var der julefrokost i den lille stue på Campinggaarden. Jørn bistået af Lillian
tog deres første tørn som nyvalgte i bestyrelsen og havde organiseret frokosten. Alt klappede fint.
Der var igen mange dejlige juleretter . Det er jo nu en af de få gange, hvor vi selv laver retterne.
Det var en hyggelig eftermiddag, med julesange og pakkeleg,
Så er der vores ”spis sammen aftener”. Hver gang må vi forbavses over den ene velsmagende
middag efter den anden, og stadig til den favorable pris på 50 kr. pr. kuvert. Overkokken Ejnar og
Bente V har endda været så fremragende til at disponere, så det er igen er blevet til 2 gratis måltider i fællesspisnings-regi og senest en gratis søndagspølsebod ved landskabsudstillingen. Også
forbipasserende blev budt på en pølse og forbavsedes over prisskiltene: 0 kr. ved alle ting; det
havde de ikke oplevet før! De fortæller en god historie om Ertebølle.
Teatertur til ALFA var d. 18. februar, hvor vi så Niels Ellegaard og Henrik Løkkegaard i forestillingen : ”Livet, hvor svært kan det være”. Efter forestillingen gav borgerforeningen et glas vin, og vi
deltog i en ”aftertalk” med de to skuespillere, som beredvilligt svarede på alles spørgsmål.
Lørdag d. 6. april – igen grøn oprydningsdag, med rigtig mange deltagere og flot, men blæsende vejr. Efter arbejdet ventede der grillede pølser m. brød, øl og vand nede ved Fiskerhusene, hvor
Ejnar og Bente Viola indviede den nye grill, som ”Smedehans” havde lavet på borgerforeningens
bestilling. Her præsenterede Hanne også det nye indkøbte grej til brug på bålet, og de fremmødte
fik kode til nøgleboksen, hvor nøglen til Fiskehusene nu er tilgængelig.
Bukkefesten blev holdt d. 24. maj, atter med rigtig dejlig mad og med hjælp af mange medlemmer, som påtog sig at lave forret, dessert samt tilbehør til Holgers og Lises dejlige bukkebøffer og
kantarelsovs. Det var i modsætning til sidste år en kold aften, men en del trodsede kulden og muntrede sig med en turnering i stigegolf – mænd mod kvinder – og så vidt jeg husker vandt kvinderne
stort!
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Grundlovsdag blev lidt af en gyser i forberedelsesfasen. Aftalen med taleren var på plads.
Justitsministeren havde givet sit tilsagn, men vi var nødt til at flytte arrangementet til sidst på eftermiddagen. Det faldt på plads. En anden udfordring var, at vores Ertebøllespillemænd havde
meldt forfald., men Hans hjalp os med kontakt til gruppen ”Flemming og vennerne”. Så det var fint;
men nu udskrev Løkke valg på Grundlovsdag , og vi troede Søren Pape ville melde afbud. De
næste par dage gik vi og ventede på en mail med aflysningen, men nej, han prioriterede Ertebølle,
- han ville gerne komme, men var så nødt til at flytte det lidt frem, for han skulle nå et fly tilbage til
KBH – Så flyttede vi det tilbage igen til vores ”ønsketidspunkt” . Han kom, han talte, og han kørte
igen. Vejret var denne en af de få rigtig varme dage, så folk hyggede sig og nød Farsø bagerens
dejlige kager, og en god grillpølse.
Så kom turen til Sct. Hans Bål d. 23. Juni . Denne aften havde sommervejret besluttet sig for
igen at holde pause, og det var koldt og regnede lidt i begyndelsen, men alligevel havde rigtig
mange trodset vejret og var mødt op. Lars Brandt holdt en fin båltale og den flotte heks, som havde overlevet sidste års Sct. hans pga. afbrændingsforbud, for flot til himmels i et stort bål. Aftenen
blev rundet af med en fantastisk flot rød sommerhimmel, som fascinerede os alle på vejen hjem.
Det sidste arrangement i Samvirke regi blev Fjordens dag afholdt d. 13. juli. Hovedkræfterne i
dette arrangement var i år Campingpladsen. Stranden ved Fiskerhusene var velbesøgt. Det siges,
at ”rigtige” stenaldermænd gik rundt på stranden – kun iført et skindlændeklæde” – til nogen fortørnelse – til andres fornøjelse. Fornøjet var sikkert også de, der smagte på de dejlige fiskefrikadeller,
som Søren og Hanne solgte.

3. Borgerforeningens samarbejde med andre
Borgerforeningens samarbejde med Støtteforeningen for Stenaldercentret og Campingpladsen i
Ertebølle Samvirke har nu fungeret i flere år. Vi synes, det er et godt signal til omverdenen, at vi
forener vore kræfter og samarbejder. Som tommelfingerregel har vi sagt, at de offentlige arrangementer er i ”Samvirkeregi”, mens de lukkede arrangementer kun er for borgerforeningens medlemmer.
Vi har fra bestyrelsen haft repræsentation i forskellige møder, som Vesthimmerlands Kommune
har afholdt, bl. a. et i Hvalpsund og et på Vitskøl Kloster om et initiativ: de blå og grønne stier. Der
er dog ikke noget nyt fra initiativgruppen endnu.
På sidste generalforsamling drøftede vi i forlængelse af min beretning et kommende samarbejde
mellem Ertebølle, Strandby og Risgaarde om bevillingen på 40.000 kr. til en videooptagelse
af Ertebølle og de to nærområder; Strandby og Risgaarde.
Den er nu færdig, og I, der var til fællesspisning d. 21. aug., så den her i ”biografen” – siden er den
lagt på vores hjemmeside; den er lagt på YouTube, og den er tilbudt forskellige andre. Arbejdsgruppen har bestået af 2 fra hver borgerforening: herfra Tove og jeg, Strandby: formanden Kalle S
og Henning Chr., Risgaarde: formanden Inge Worm og Hanne Skjold Knudsen. I filmen medvirker
Kirsten Bernlov og hendes børnebørn, og det gør hun rigtig godt. Det skal hun have stor tak for! Vi
har haft et fint samarbejde, en dejlig stemning, og vi har haft let ved at bliv enige om indholdet.
Filmen blev godt modtaget, og vi håber den giver en eller anden form for positiv effekt.
Den film er mest en ”bosætningsfilm” – og ikke så meget en TURIST-film, selvfølgelig udover, at vi
der bor her selv har stor fornøjelse af den. Mens vores film var under produktion, kom der et tilbud
fra Visit Vesthimmerland om en video: ”Meet the Locals” (Her fortælles om projektet, - og at vi foreslår, det sker i samarbejde med Campingpladsen og Stenaldercentret, - at denne film har et turistsigte, og at vi ønsker det drøftet i forbindelse med beretningen). Frist til d. 20. okt.
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4. Bestyrelsens arbejde i øvrigt
Toiletbygningen ved den lille badebro er en følgeton. Bestyrelsen har også i år brugt tid på at få
en fremtidig drift afklaret. John Bøgebjerg har siden Bent stoppede klaret opgaven. På generalforsamlingen sidste år fortalte vi, at vi atter ville forsøge at få kommunen i tale om driften, og at vi
indtil da, ville forsøge indgå aftale med de øvrige grundejerforeninger og vore to øvrige samarbejdspartnere i Samvirke om at dele betaling. Det var så 200 kr. til hver part. Det har de alle gjort
på nær 2. (Eldrup og Jægervejen)
Bestyrelsen har så i foråret fremsendt en anmodning til kommunen om ny forhandling om driften.
Vi modtog i juni svar fra forvaltningen (altså et administrativt svar). Svaret var en blank afvisning af
evt. en ny drøftelse om driften med henvisning til en beslutning i 2010 om at lukke 8 toiletbygninger
i kommunen.
På vores seneste bestyrelsesmøde drøftede vi afslaget og blev enige om at fremsende en anmodning om, at sagen blev behandlet i det politiske udvalg. Det er afsendt, så nu håber vi på en politisk
behandling og et positivt svar.
Landskabsudstillingen. Her gjorde vi i forbindelse med renoveringen kommunen opmærksom
på, at udstillingen nok var forældet og burde renoveres. Den er fra regionens tid. Men der har ikke
være respons tilbage. Stenaldercentret har længe ønsket at overtage huset m.h.p. andre plancher,
og på bestyrelsens seneste møde besluttede vi, at være positive over for at Stenaldercentret overtog huset under forudsætning af, at vi fortsat kan bruge det til arrangementer.
Samarbejdet med Stenaldercentret. Borgerforeningen nyder godt af et meget positivt forhold til
Stenaldercentret. Vi afholder vore fællesspisninger her samt andre arrangementer fx Høstmarkedet. Med baggrund i denne positive holdning, besluttede bestyrelsen at stille et af fiskerhusene til
rådighed for centret i en tre-årig periode, nemlig i den periode man har fået bevilget penge til et
særligt kystprojekt. Aftalen ophører sommeren 2022.

5. Økonomi
Vi har en god økonomi – selv om det om lidt vil fremgå af kassererens gennemgang af regnskabet,
at der har været en kæmpe udgift på 40.000 kr. men det er præcis det beløb, som vi sidste år modtog til vores film. Da den nu er færdig, er der selvfølgelig også betalt for den.

6. Fremtiden
Efter generalforsamlingen skal der udarbejdes plan for denne sæsons arrangementer. Så den nye
bestyrelse modtager gerne nye ideer.

7. Afrunding
Til sidst en tak til alle, der bakker op om Borgerforeningen. Der er mange, der fortjener stor tak. I
sådant et lille samfund som vores er vi jo alle mere eller mindre involverede, - opgaverne går på
skift. Det er der behov for – og en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgange år.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
d. 24. sept. 2019
På vegne af bestyrelsen /Karen Margrethe Eriksen
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