
Formandens beretning ved Borgerforeningens generalforsamling 24 august 2021: 

 

Det føles som lang tid siden vi sidst har været samlet til generalforsamling. Og det er det jo faktisk 

også, 1½ år er gået siden sidst.  

Pga corona-pandemien måtte vi udsætte vinterens generalforsamling til nu, og heldigvis var 

bestyrelsesmedlemmerne med på at forlænge deres kandidatur med et halvt år. Men nu er vi her 

endelig, og det er tid til en beretning præget af de restriktioner, der har været gældende den 

sidste lange tid. 

Almindeligvis er beretningen fyldt med fortællinger om alle de mange aktiviteter, der har været 

løbet af stablen i det forgangne år. Samtidig benytter vi lejligheden til at præsentere idéer til 

kommende aktiviteter og tiltag. Sådan bliver det ikke helt denne gang. 

 

Da vi i februar sidste år havde fået valgt en ny bestyrelse, var første arrangement fastelavnsfesten 

på friskolen. Dengang havde vi ingen idé om, at der snart ville blive lukket helt for al festivitas. 

Desværre var der kun ganske få, der mødte op i kirken til festlig børne-fastelavnsgudstjeneste.  

Men til gengæld væltede det ind med gæster til tøndeslagningen i gymnastiksalen. Faktisk så 

mange, at vi fik alt udsolgt, og jeg er bange for at de sidste gik forgæves ift fastelavnsboller. Dejligt 

med opbakningen, og dejligt at det igen lykkedes af skabe en stor og god fastelavnsfest for byens 

børn og barnlige sjæle. 

 

Vi nåede også lige et arrangement for det voksne publikum, inden vi rigtig blev klar over, at det 

der corona vist alligevel ikke bare var en almindelig influenza. Vi havde nemlig en meget velbesøgt 

vinsmagning i det Gamle Mejeri d 7 marts, få dage før statsministeren lukkede landet.  

Vinsmagning er ved at blive en meget populær begivenhed, og folk kommer langvejs fra. Igen var 

det Lund Vine der fortalte og skænkede op i glassene, og de leverede også dejlig mad. Stemningen 

var høj, da vi gik derfra, og der var enighed om, at det skulle gentages.  

Og det bliver det. Vi har truffet aftale med såvel Mejeriet som med Lund Vine. Næste gang bliver 

det d 5 marts 2022, og billetterne bliver til salg umiddelbart efter nytår.  

 

Da landet blev lukket ned i marts 2020, måtte vi desværre også udsætte eller aflyse mange 

planlagte arrangementer. Også vore bestyrelsesmøder blev aflyst.  

Konfirmationer, Pinsefest/Genforeningsfest og Skt Hans blev aflyst. Byrensning blev også aflyst i 

Borgerforeningsregi, men med opfordring til at man hver især gik en tur og samlede affald.  



Da vi kom på den anden side af sommerferien, vejrede vi imidlertid morgenluft, og begyndte så 

småt at planlægge lidt igen. Vi holdt bestyrelsesmøder online, og det fungerede faktisk ok. 

Vi planlagde og afholdt Borgermøde om ”Udvikling eller afvikling af Gjerrild” i september, det blev 

afholdt på Friskolen. Mange mødte op og delte gode idéer, selv et par politikere og TV2 fandt 

herud på den anden side af skoven. 

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til særligt at takke Dorthe Lyk, der lagde masser 

af timer i planlægningen af borgermødet. Og som også efterfølgende var med til at sammenskrive 

aftenens idéer, og få det sendt til kommunen som bidrag til kommuneplanen. 

 

Vi havde arbejdsdag i Hestehaven en smuk dag i oktober, hvor bevoksning på søbredden blev 

skåret tilbage, så man igen kunne nyde synet af søernes vandspejl. 

 

Vi var i bestyrelsen enige om, at vi på en eller anden måde skulle markere julen. Det startede ugen 

før juletræstændingen med en fælles skovtur, der som vanligt sluttede i tusmørket i skovhuset, 

hvor vi i stearinlysenes skær serverede kaffe og julekage til deltagerne.  

Juletræstændingen blev i en skrabet udgave uden gløgg og æbleskiver, uden fællessang og uden 

dans om juletræet. Men juletræ fik vi. Julemanden kom og han havde heldigvis slik med til 

ungerne. Også julekagebagningen på skolen blev gennemført, næsten som vi plejer. 

 

Forårets indendørs arrangementer, fx foredraget med Kim Jacobus og fastelavnsfesten blev aflyst. 

 

Men da vi kom til april, blev det muligt at afholde byrensning, hvor også Bytorvet blev forskønnet. 

Bl.a blev hækken ud mod vejen slanket til halv bredde takket være Christian Malthes maskineri og 

en flok stærke mænd. Dagen sluttede med pølser fra grillen indtaget med behørig afstand.  

 

Pinselørdag holdt vi et modificeret pinsearrangement, da det ikke var muligt at gennemføre 

Bytorvsjubilæet som sædvanligt. I stedet mødtes ca 19 personer i biblioteket og spiste pinseplatte 

leveret af Lund Vine. Det var et hyggeligt alternativ, og vi nød at ses, bare lidt, igen. 

 

Heldigvis var forsamlingsloftet lempet så meget, at vi vovede at planlægge Skt Hans fest med 

medbragt aftensmad. Dog var der visse udfordringer i forbindelse med planlægningen, som jeg 

ikke skal trætte jer med. Hækken fra Bytorvet udgjorde et flot bål, efter at have ligget på depot på 

Savværksgrunden siden byrensningen. Børnehaven Savværket havde igen lavet en 



frygtindgydende heks. Ca 100 personer deltog i festen og vores ”nye” præst Christina holdt en flot 

båltale. 

 

Her efter sommerferien har vi igen fået smukkeseret Bytorvet. Det er en endeløs opgave, ukrudtet 

gror. Heldigvis er det hyggelige timer i godt selskab. Og husk, at der altid er plads til flere. Man 

taler så godt sammen, når man går og arbejder, så det er en oplagt måde at lære nye folk at kende 

på. 

 

Vi har nu gang i bestyrelsesmøderne igen og er i gang med planlægning af kommende 

arrangementer. 

 

Første arrangement er aftenen i aften, hvor vi får valgt nye medlemmer til bestyrelsen.  

 

Revyholdet er gået i gang med arbejdet, så vi igen kan markere efterårets komme med fest på 

kroen med buffet, revy og dans til et fedt band. Mon ikke vi er nogen der trænger til at feste ���� 

Høstfesten er d 9 oktober. DOG OBS: Der er fejl i Bøgebladet. Prisen er 398 og ikke 298. For det 

får man: stor buffet, drikkevarer ad libitum under spisningen, revy og bal til liveband.  

 

Som bekendt er der kommunalvalg i år. Derfor holder Borgerforeningen igen vælgermøde, i år 

tirsdag d 2 nov. Det bliver som sidst med spisning kl. 17.30 i kroens restaurant før mødet går i 

gang. Kromanden serverer valgflæsk. 

 

Og så må vi da snart være tilbage til normalen, og kan gennemføre de arrangementer vi har lyst til. 

 

Pt. er der ca. 300 medlemmer af foreningen. Opkrævningen var sidste år udelukkende elektronisk 

via MobilePay eller bank. I dette forår har vi igen været rundt og stemme dørklokker, det synes vi 

er vigtigt i forhold til at møde medlemmerne og snakke med dem om stort og småt.  

 

Bøgebladet udgives fortsat 2 gange/årligt. JP er redaktør på distancen. Han bor nu i Warszawa. 

Han modtager altid gerne indlæg til bladet, næste deadline er 1. oktober. Send ham en mail, hvis 

du har indlæg om stort eller småt.  

 

 



Jeg ser frem til samarbejdet med de nye bestyrelsesmedlemmer, som vælges i aften, forhåbentlig. 

I kan glæde jer til et spændende arbejde med at præge livet og udviklingen i vores by.  

Noget af det, vi har gang i og som skal arbejdes videre med og udvikles på er fx trafiksikkerheden i 

landsbyen. Desuden pønser vi stadig på tiltag med fokus på biodiversiteten på arealer i og omkring 

Gjerrild. Vi skal have gang i foredrag igen, og rigtig gerne i samarbejde med andre aktører. 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

 

Vi har truffet aftale med Henning Kristensen om at holde græsset i Hestehaven. 

 

Som resultat af mailkorrespondance frem og tilbage mellem Borgerforeningen og diverse 

forvaltninger og embedsmænd i Norddjurs Kommune, i forbindelse med planlægningen af Skt 

Hans-arrangementet og vores brug af pladsen, samt efterfølgende drøftelser i borgerforeningens 

bestyrelse er resultatet blevet, at Borgerforeningen har fået brugsret over arealet til 

arrangementer mm.  

Ejerskabet er uændret, arealet er kommunens. Men vi har ret til at bruge det, og har forpligtet os 

til at passe det ift græsslåning mm. Indtil videre i en 10 års periode. Men det betyder, at vi vil 

appellere til folk i byen, om IKKE at henkaste haveaffald på bålpladsen før der bliver åbnet op for 

det nogle uger før Skt Hans. Det er ikke længere tilladt af brænde haveaffald, så hvis der blot 

smides en masse på bålpladsen, er det byen der kommer til at betale for at få det bortskaffet.  

 

Og så er corona ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Kommunen har givet os en sum penge 

som er øremærket til brug i/ved det gamle bibliotek. Bestyrelsen har besluttet, at pengene skal 

anvendes på udendørsfaciliteter på bytorvet, således at flest muligt får glæde af dem. Vi har flere 

idéer, men vil lade den nye bestyrelse om at træffe afgørelse om anvendelsen af pengene. Vi fik 

20.000 kr ���� 

 

Disse var ordene fra mig. 

Lisbeth Møller, formand.  

 

 


