Beretning ved Borgerforeningens generalforsamling tirsdag d 1 marts 2022.

Sidste gang vi havde generalforsamling, var der gået lang tid siden sidst.
Denne gang er det helt omvendt, der er nemlig kun gået et halvt år, da vi pga
corona-restriktioner måtte udskyde generalforsamlingen fra foråret 2021 til
sensommeren. Nu hvor corona ser ud til at have fundet et mere roligt leje, håber vi
at det igen er muligt fremadrettet at afholde generalforsamlingerne jævnfør
vedtægterne, hvilket vil sige inden udgangen af marts.
Det er begrænset, hvor mange arrangementer der har været afholdt på det halve år,
hvor coronaen stadig har været en aktiv modspiller, idet der har været et meget højt
smittetryk denne vinter.
Men lidt er der da sket.
Vi har til bestyrelsens store glæde fået genoplivet høstfesten og revyen, der ellers
har været tæt på at blive afskaffet pga dalende tilslutning. D 9 oktober mødte lige
knap 160 feststemte personer op på kroen til kromandens store buffet, hyggeligt
samvær, underholdende revy og ikke mindst dans til et fantastisk liveband. Vi håber
der vil være opbakning til at gentage succesen til efteråret. Stor tak skal lyde til alle
for opbakningen. En særlig tak skal lyde til revyholdet, der lægger meget tid og
arbejde i at skabe en underholdende revy, hvor stort og småt fra ”Lidenlund” bliver
fremstillet mere eller mindre sandfærdigt.
Senere på efteråret, d 16 november var der kommunal- og regionsrådsvalg i
Danmark. I den anledning afholdt borgerforeningen to uger før valget, i samarbejde
med kroen, det efterhånden traditionelle vælgermøde. Næsten alle opstillede
partier var repræsenterede, og ca 100 gæster mødte op til debatten, der blev styret
med erfaring og lune af Peter Zacher. Før debatten var 60 personer til valgflæsk i
kroens restaurant. Det er nu anden gang vi indleder et vælgermøde med valgflæsk,
og det ser ud til at være populært, så måske det er starten på en ny tradition?

Lørdagen før første søndag i advent var der annonceret førjulegåtur i skoven. Det er
et arrangement der har nogle år på bagen efterhånden, og tilslutningen har været
svingende. I år var den så lav som aldrig før, kun én mødte op
. Det betyder, at
denne ”succes” er lagt i graven og ikke fremadrettet vil være på borgerforeningens

program. Første søndag i advent var der åbent hus i det gamle bibliotek med salg af
gløgg og æbleskiver. Julemanden kom med slikposer til ungerne og juletræet blev
tændt mens julesange og Kræser, Helle og Regnars instrumenter lød i tusmørket.
Også den traditionelle julebagning på skolen blev gennemført.

Desværre måtte vi aflyse fastelavnsfesten, der plejer at blive afholdt i samarbejde
med andre frivillige i byen. Forhåbentlig vil den fremadrettet kunne afholdes som
den store fest det sædvanligvis er.

Med forårets komme og nu hvor det ser ud til at corona er blevet en udfordring, der
er til at leve med, er bestyrelsen i gang med planlægning næsten som før.
På lørdag afholdes den legendariske vinsmagning, igen i samarbejde med Det Gamle
Mejeri og Lund Vine. Billetterne blev næsten alle solgt i løbet af to dage, og der er
næsten udsolgt nu, kun to er der tilbage.
Bestyrelsens forskellige udvalg planlægger aktiviteter som beskrevet i kalenderen i
Bøgebladet. Dvs by- og strandrensning, konfirmations-træer, Skt Hans for at nævne
noget af det.
Desuden er trafikudvalget genopstået efter corona-dvalen. Udvalget arbejder på i
samarbejde med kommunen og andre aktører, at øge trafiksikkerheden i og omkring
Gjerrild.
Ligeså er arbejdet med at revidere ”Gjerrild-folderen” i gang igen. Vi håber den
bliver klar til udgivelse til turistsæsonen, men først skal den oversættes til engelsk
og tysk, der skal indhentes tilbud på trykning og findes penge dertil.
Desuden drøftes det fortsat, hvordan vi skal anvende de midler vi fik fra kommunen
til brug ved det gamle bibliotek/Bytorvet.
Det er besluttet, at komme i gang i god tid, med at forberede vores kandidatur til
Årets Landsby 2023.
Vi er lige nu i gang med at se, om det kan lykkes at finde frivillige nok til at vi kan
deltage i Lokaldysten, hvor forskellige lokalsamfund i vores kommune dyster mod
hinanden i at tilbagelægge flest kilometer ift indbyggertal. Det er Norddjurs
Kommune der i samarbejde med DGI har inviteret.

Afslutningsvis vil jeg takke alle for den opbakning Borgerforeningen møder, tak for
input og idéer. Husk man altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, uanset om ens
ærinde er stort eller lille. Forhåbentlig vil bestyrelsen også i fremtiden bestå af folk
med engagement og lyst til at præge livet i Gjerrild.
Jeg for min del, har efter lange samtaler med mig selv besluttet ikke at genopstille til
bestyrelsen. Jeg ønsker rigtig god arbejdslyst til den nye bestyrelse.
Mvh Lisbeth Møller.

