Ertebølle Borgerforening
Bestyrelsens beretning 2017 (periode 1. august 2016 – 31. juli 2017)
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os. GG fortsatte som næstformand, Inge fortsatte som sekretær
og jeg fortsatte som formand og vores suppleant Ingrid fortsatte som kasserer.
Min beretning vil indeholde flg. punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Borgerforeningens medlemstal
Årets arrangementer
Borgerforeningens samarbejde med andre
Bestyrelsens arbejde og initiativer i øvrigt
Økonomi
Fiskerhusene
Fremtiden
Afrunding

1 Medlemstal
Vi tæller jf. sekretærens medlemsliste nu 77 medlemmer + 4 ny indmeldte efter 1. Sept.. Det er stadig en
flot opbakning, men vi vil da gerne have alle med. 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 d. 10. sept. i Samvirkeregi. Jeg kan se, at
jeg omtalte det sidste år,- jeg vil også i år slutte af med at fortælle om Høstmarkedet 2017, selvom det jo
egentlig først skal omtales næste år.
Efterårets arrangementer startede igen med en teatertur d. 12. Okt. til ALFA, hvor vi så ”Lille mand, hvad
nu”, en klassiker , som udspilledes i Tyskland. En barsk historie om en lille familie, der mærker
arbejdsløsheden i 30’erne.
Søndag d. 27 nov. var der julefrokost i den lille stue på Camping Gaarden og igen med mange dejlige
juleretter – en hyggelig eftermiddag, med pakkeleg og julesange.
2017 indledtes med noget nyt: spis-sammen-aftener . Starten var den 13. Januar, hvor vi udover at spise
sammen, drøftede rammer, hvor tit, hvor meget måtte det koste, og hvordan skulle vi organisere det.
Resultatet blev, at vi spiser sammen i de måneder, hvor der ikke er større arrangementer i EB, og heller ikke
i sommerperioden. Det er i alt indtil nu blevet til 3 spis sammen aftner. Ejnar tilbød at være den
gennemgåede tovholder, mens gruppen, der forestår madlavningen, udpeges fra gang til gang. Gruppen
har frie hænder til menu og sted.
Søndag d. 2. April – igen grøn oprydningsdag, med rigtig mange deltagere og flot vejr. Samme dag blev 2
nye bord- bænke lænket til jorden på P-pladsen på Gl. Møllevej. Et par uger forinden var ligeledes to nye
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sæt lænket til jorden ved fiskerhusene og indviet ved en spontan kaffemik i dejligt vejr. Det store
gravearbejde havde Niels Jørgen påtaget sig ene mand. Tak for det.
Den 17. maj var der bukkefest, og igen i år var de enkelte retter uddelegeret til andre medlemmer end
bestyrelsen. Dog var Holger og Lise selvfølgelig igen ansvarlig for hovedrettens kød og kantarelsovs.
D. 5. juni – vores traditionsrige Grundlovsmøde, var også i ”Samvirkeregi”. Her havde vi vejret med os.
Skyerne truede, og talen besluttede vi skulle holdes under teltdugen. Taler var Niels Heebøll, som startede
på en humoristisk måde med at sætte en rød næse på og sige, at det var vel sådan borgerne opfattede
politikere. Men han holdt en seriøs og flot tale med fin selvironi, kom langt omkring og krydrede talen med
små morsomheder. Efter godt en times tid brød regnen løs, og alle ”hummede sig” ind under teltdugen.
Seancen denne dag, blev da heller ikke så lang som normal. Efter godt et par timer afsluttede vi mødet og
ventede til næste dag med at pille teltet ned, da det skulle være tørt. Trods vejret var stemningen dog god
og lystig, godt hjulpet på vej af Ertebøllespillemændene. Også i år havde bageren i Nørregade doneret to
store kager. Vi talte knap 150 besøgende til Grundlovsdagen.
Så kom turen til Sct. Hans Bål d. 23. Juni . Vejret var ikke det bedste. Efter fællesspisningen på
Stenaldercentret, hvor godt ca. 25 deltog, gik vi i regnvejr til stranden. Trods regn og blæst kom der flot ild
i bålet takket være Lars. Knap 100 mennesker havde trodset det våde vejr for at komme til Sønderfjord til
bål.
Det fjerde arrangement i Samvirke regi blev Fjordens dag afholdt d. 15. juli. Hovedkræfterne i dette
arrangement var primært Stenaldercentret og Campingpladsen. Det flotte vejr, som vi IKKE fik i juni kom
bestemt til Fjordens dag. Rigtig mange hyggede sig med aktiviteter og de gode fiskefrikadeller og
laksemadder, Ove, Søren og Hanne solgte samt kaffe, øl og vand.
Det sidste arrangement i august, som jo egentligt er i dette foreningsår: turen til Lille Vildmose måtte vi
aflyse pga. for få tilmeldte.

3 Borgerforeningens samarbejde med andre
Borgerforeningens samarbejde med Støtteforeningen og Campingpladsen i Ertebølle Samvirke har nu
fungeret i fire 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. Der er dog mange gengangere! Vi er også fælles
om bidrag til at vedligeholde fællesarealer, som foretages af vores Landsbypedel.
Vi har besluttet, at vi her efter generalforsamlingen skal evaluere samarbejdet og måske nedfælde nogle
konkrete retningslinjer. Specielt omkring økonomien, hvad er vi fælles om at dele osv
Vi har fra bestyrelsen haft repræsentation i forskellige møder, VHK har afholdt, bl. a. et på Stenaldercentret
for borgerforeninger i den gl. Farsø Kommune. Her var temaet bl. a. – er der noget, nogle borgerforeninger
kan samarbejde om eller lave fælles arrangementer med indhold, som en enkelt borgerforening ikke selv
kan magte. På dette møde drøftede vi evt. samarbejde med Strandby og Risgaarde. Vi besluttede, at vi her
efter vores generalforsamling indkalder hinanden til et møde, hvor vi fortsætter drøftelserne. I
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behandlingen af beretningen bagefter, vil det være fint, hvis I vil kommentere på et evt. samarbejde med
naboforeninger.
4 Bestyrelsens arbejde i øvrigt
Bestyrelsens søgte i år midler til renovering af Landskabsudstillingen. Hanebåndene var ormædte, det
trænger til en omgang maling indendørs, og en ståvask med bord i lokalet ville også være dejlig. Jørn og
Tove har været behjælpelig med at indhente tilbud på disse arbejder, og så sendte vi en ansøgning til
Landsbyudvalgets pulje. Vi søgte ca. 100.000 kr. Vi fik bevilget renoveringen, kommunen påtager sig
bygherrerollen og kan afløfte momsen, vi får mere for pengene. Tømrerarbejdet er udført, vvs og el
færdiggøres snarest, mens malerarbejdet venter til foråret.
Henvendelsen til VHK vedr. fartdæmpning efter generalforsamlingen i 2015 resulterede i en trafik- og
hastighedsmåling i sommer. Resultatet var overraskende. Det viste nemlig, at ikke ret mange kørte for
stærkt. Kun et par stykker! Det ændrer dog ikke ved, at VI OPLEVER, at der køres alt for stærkt i forhold til
forholdene. Medarbejderen i VHK er dog også villig til at drøfte en generel hastighedsnedsættelse til fx 40
km /t. Bestyrelsen vil på sit første møde forholde sig til en replik på undersøgelsen. Hvis I har
bemærkninger, vi skal have med i overvejelserne, så tøv ikke
5 Økonomi
Vi er stadig godt ved muffen – det vil I om lidt kunne høre af Ingrid under punktet ”Godkendelse af
regnskabet”. De fleste offentlige arrangementer løber blot rundt, og endelige giver enkelte interne et pænt
overskud. Den nye bestyrelse skal efter generalforsamlingen drøfte vores prispolitik. Er det på de offentlige
arrangementer vi skal tjene lidt penge og sænke priserne på de interne, eller hvordan skal den være. Det vil
vi også gerne have et par bemærkninger på i behandlingen af beretningen.
Så har vi endnu ikke fået de 15.000 kr. vi fik til renovering af fiskerhusene ind på kontoen. Nu er vi begyndt
at bruge af dem, og det fører mig over i næste punkt.
6 Fiskerhusene
Fiskerhusene har næsten været på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder, men nu er vi endelig gået i gang.
Da Lille Vildmose-turen blev aflyst valgte vi at bruge nogle af de penge, vi havde reserveret til denne tur, på
arbejdsløn til et par eksterne tømrer, så vi kunne få taget det værste hug! Vægbeklædningen i de to hytter.
Næste skridt bliver ny gulvbelægning , og så er de 2 huse virkelige indbydende og lækre. Der er sat et
plastbord og 6 stole i det ene . En hængelås er ødelagt ,og der er kommet en ny lås, og desværre en ny
nøgle. Men nøglen hænges i det midterste hus på en krog, så alle ,der har nøgler, også kan komme ind i alle
3 huse.
En idé : kan vi udnævne 3 husansvarlige, en for hvert hus. ? er der nogen der byder sig til?
7 Fremtiden
Efter generalforsamlingen skal der udarbejdes plan for denne sæsons arrangementer. Så også nye ideer
modtages gerne. Så skal der arbejdes videre med de ting, der tidligere er nævnt. Måske skal vi også kikke på
kommuneplansforslaget, der netop er sendt i høring.
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8 Afrunding
Til sidst en tak til alle, der bakker op om Borgerforeningen. Der er mange, der fortjener stor tak. Tak til
Emmy og Børge, som huser alt vores grej, Tove og Jørn, som ofte udlåner stole, Ejnar som ertebølles
Gourmet-kok., Holger og Lise, som hvert år klarer bukkekød og kantarelsovs, Søren og Ove, som har
etableret P-plads ved fiskerhytterne, Bent Kj. som klarer græsslåning m.m., alle de der bager kager til vore
arrangementer, alle de, der hjælper med teltopstilling/nedtagning, gravearbejdet med kæder til
borde/bænke osv- , problemet med at nævne nogle er, at nogen bliver glemt. Men vi synes, alle bidrager til
sammenholdet i Ertebølle. Borgerforeningens værd viser sig i borgernes opbakning og indbyrdes hjælp. Det
håber vi, I vil blive ved med – og en tak til bestyrelsen for det forgange år. Hermed overlader jeg
beretningen til generalforsamlingen.

d. 28. sept. 2017
På vegne af bestyrelsen /Karen Margrethe Eriksen
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