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Kære ertebøller 
 
Hermed 2. INFO i dette foreningsår med flg. emner: 

1. Trafik 
2. Fiskerhusene 
3. Badebroerne 
4. Samarbejdet med naboforeningerne i Strandby og Risgaarde 
5. Samvirke-samarbejdet 
6. Fællesspisning 
7. Ændret dato for bukkefesten 

1. Trafik 

Bestyrelsen sendte i oktober en skrivelse til Vesthimmerlands Kommune og bad om en 
fartnedsættelse  til 40 km/t  gennem hele Ertebølle. Kommunen har været i dialog med politiet, 
som har sagt god for fartnedsættelsen. Desuden undersøges muligheden for at starte 
fartbegrænsningen noget før byskiltene. 

2. Fiskehytterne 

Den jyske Sparekasse har nu overført godt halvdelen af de bevilgede 15.000 kr. til renoveringen. 
Beløbet svarer til de materialeudgifter, vi har haft indtil nu. Vi forventer at færdiggøre renoveringen 
til foråret/som-meren. Vi sendte en ansøgning til Outline  Vinduer A/S om et godt tilbud på nye 
halvdøre. Herfra har vi fået en rigtig positiv respons. Vi glæder os til at kunne færdiggøre 
renoveringen og dermed få endnu mere glæde af dem. Det er ikke mange borgerforeninger, der 
har tre hytter liggende i ”vandkanten”. 

3.  Badebroerne 

De fleste af jer har nok allerede set eller hørt om vore ødelagte badebroer. Stormen lige inden 
nytåret flåede begge broer fra hinanden, så de nu ligger forvredne, ubrugelige og måske også 
direkte farlige på stranden. Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde at sende et brev på vegne 
af Ertebølle Samvirke (Ertebølle Borgerforening, Ertebølle Strand Camping og Støtteforeningen 
Stenaldercentret), hvori vi fortæller, at Ertebølle IKKE KAN UNDVÆRE disse badebroer, og vi 
anmoder om at få dem retablerede inden sommersæsonen. 
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4. Samarbejdet med naboforeningerne i Strandby og Risgaarde 
 
Den 16. november 2017 havde vi et fællesmøde med repræsentanter fra bestyrelserne fra 
borgerforeningerne i Strandby og Risgaard. Vi hørte lidt om hinandens foreninger, arrangementer, 
udfordringer osv. Mødets vigtigste punkt blev drøftelsen af eventuelle samarbejdsmuligheder. Vi 
lavede et konklusionsnotat, som vi blev enige om kunne meldes ud til alle vore medlemmer. Se 
herunder: 

Konklusion på fællesmødet d. 16.11.2017: Ertebølle, Strandby og Risgaarde 
Borgerforeninger 

1. Samarbejde om førstehjælpskursus omk. hjertestarter i forår 2019 
2. Gennemføre én fælles udflugt som forsøg  
3. Undersøge bredbåndsmuligheder for vore områder (Strandby kontakter kommunens 

repræsentant mhp et fælles orienteringsmøde, Ertebølle kontakter grundejerforeningernes 
formænd og forhører om interessen for at deltage i orienteringsmødet) 

4. Vi markedsfører hinandens offentlige arrangementer til egne medlemmer 
5. Strandby arbejder videre med ideen om en fælles ”Strandkants-avis” (evt. elektronisk). 

Ertebølle og Risgaarde afventer. 
6. Samarbejde om fælles henvendelse til kommunen i anliggender af fælles interesse (fx 

cykelsti fra Strandby – Ertebølle, cykelsti fra Strandby til Farsø. 
 
5. Samvirke-samarbejdet 
Den 27. november 2017 mødtes næsten alle bestyrelsesmedlemmer fra borgerforeningen og 
Stenaldercentrets støtteforening og de to ejere af campingpladsen for at evaluere samarbejdet i 
”Ertebølle Samvirke”, som nu har eksisteret i ca. 4 år.  

Vi var alle enige om, at ”Samvirket” fortsat skal bestå, og at vores formål er at styrke lokalområdet, 
dets image, bosætning og tiltrækningskraft både for kommende borgere, områdets turister og 
campister. Desuden er det en styrke, at vi kan samarbejde om områdets udfordringer , fx  ved 
henvendelser til myndigheder, vedligeholdelse af enkelte af vore ”grønne pladser”, toiletbygningen 
ved den lille badebro osv. 
Vi var også enige om at være fælles om de 4 store offentlige arrangementer, der nu næsten er 
tradition for at holde i Ertebølle: Grundlovsdag, Fjordens Dag, Sct. Hans Aften og Høstmarked.  

6. Fællesspisning 

Fællesspisning var den nye aktivitet i borgerforeningen. Den startede i januar for et år siden. Vi må 
erkende, at dette virkelig har været en succes. Næsten hver gang vi har ”spist sammen” er der 
blevet sat rekord i antallet af deltagere. Sidste gang heller ingen undtagelse: Vi var 40 i alt!  
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Også økonomisk har det været en succes.  Dels er det billigt, dels har det alligevel genereret et 
overskud, således, at der d. 28. jan. Kl. 12.30 er inviteret til ”Gratis spis-sammen-frokost”. 
 

Successen skyldes ikke mindst vores lokale kok Ejnar og Bente Viola, som hver gang sammen 
med skiftende madhold har formået at servere den ene velsmagende ret efter den anden. Så stor 
tak og ros til Ejnar, Bente Viola og alle madholdene!  
HUSK, at successen også skyldes alle jer, som kommer, og som taler godt om det, så endnu flere 
deltager.  
Fællesspisningen i februar er aflyst.  Måske skal vi sige ændret til et lidt anderledes arrangement 
d. 21. Feb. 

7. Kom og møde ROSA, - og hør hende fortælle om Bagedysten 

Onsdag d. 21. februar kl. 18.00 inviterer Ertebølle Samvirke til Rosa-aften på Campinggården. 
Aftenen starter med en let tapas-anretning kl. 18.00. Kl. 19.00 går Rosa på scenen og fortæller om 
optagelserne til bagedysten  m.m. Hun har også lovet at tage et par opskrifter med. Derudover vil 
Kop & Kande være til stede med en udstilling af bagerekvisitter og med mulighed for at 
bestille/købe disse til senere afhentning i butikken i Farsø. Også Livø Avlsgaard vil være der med 
smagsprøver og gode råd om bagning. 

Som medlemmer af Ertebølle Borgerforening har I mulighed for at reservere billetter til aftenen til 
og med søndag d. 28. jan. hos Karen Margrethe (tlf. 21493424). Billetterne kan betales til vores 
”spis-sammen-frokost” eller direkte til Karen Margrethe senere.  Fra mandag d. 29. Januar sælges 
de resterende billetter hos Kop og Kande, både i Farsø og Aars. Pris: 125 kr. inkl. tapas, men 
ekskl. drikkevarer. NB Der er kun 120 billetter til salg. 

8. Rettelse af dato for bukkefest  

Vi har en rettelse til datoen for bukkefesten: Det bliver lørdag d. 9. Juni  - Se korrigeret 
arrangementsoversigt på hjemmesiden: www.ertebølleborgerforening.dk 

9. Medlems-status 

Vi er nu i alt 77 medlemmer. Vi har haft den fornøjelse at vi ved de seneste fællesspisninger har 
kunnet byde 2 nye par velkommen til Ertebølle. 

 

Med venlig hilsen  

Ertebølle Borgerforenings bestyrelse 


