
Formandens beretning ved Borgerforeningens generalforsamling 18 februar 2020: 

 

Så er der allerede gået et år, siden vi sidst havde generalforsamling. Dermed er det også et år 

siden, at jeg med bæven overtog formandsskoene efter JP. Han har været en meget markant 

formand, så det var ikke ligetil at sige ja til den kasket.  

Bestyrelsen har haft et travlt år, der har været mange arrangementer. For at få så effektivt 

arbejdende en bestyrelse som muligt, har vi organiseret arbejdet således, at de syv medlemmer og 

to suppleanter fordeler sig i forskellige udvalg der hver især har ansvaret for forskellige 

arrangementer.  

Det fungerer rigtig godt, og med en tovholder i hvert udvalg, er udvalgene ret selvkørende.  

Pt. er der ca. 300 medlemmer af foreningen. 

Årets gang. 

Fastelavnsfesten på skolen var den nye bestyrelses første arrangement. For første gang blev 

festen holdt uden samarbejde med skolen. Der blev derfor nedsat et ad hoc-udvalg bestående af 

bestyrelsens udvalg samt forældre/bedsteforældre. Der var 40 betalende gæster, noget færre end 

forventet. Entréindtægterne kunne ikke dække udgifterne, og vi endte med underskud. Igen i år 

afholdes fastelavnsfest på skolen, og i år sker det i samarbejde med Venneforeningen på skolen. 

Jeg vil gerne opfordre til at bakke op om arrangementet, det er ikke kun for børn. Festen starter 

sædvanen tro i kirken, hvor der er fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00. 

Byrensningen ligger altid kort før konfirmationerne, så byen kan tage sig smukkest ud på dagen. 

Det løb af stablen d 4. april. Der deltog ca. 45 personer i byrensningen, og efterfølgende gav kroen 

aftensmad til de deltagende. Tusind tak for det til Hilding og co.  

Vi skal huske fremadrettet, at alt affald skal sorteres. Lene brugte lang tid på at sortere, inden hun 

kunne få lov til at aflevere på genbrugspladsen. Opfordring til, at deltagerne medbringer 

bæreposer eller lignende, så man kan sortere med det samme. Dermed sparer vi lidt på de store 

sække. 

På konfirmationsdagen fik 19 glade konfirmander den sædvanlige hilsen fra Borgerforeningen i 

form af et fint indpakket bøgetræ til minde om dagen. Det ser smukt ud, når de fine træer 

flankerer stien når konfirmanderne og deres familier kommer til kirken. Stort Tak til HedeDanmark 

for at sponsere træerne. 

I starten af april genoptog borgerforeningen, i samarbejde med Det Gamle Mejeri, den 

”legendariske” vinsmagning. Ca. 40 gæster havde en dejlig aften med gode vine og dejlig mad 

præsenteret og serveret af Lund Vine fra Grenaa. Da der efterfølgende var et ønske om at gentage 

succesen, er der allerede nu planlagt en ny vinsmagning d 7 marts 2020. Billetterne er revet væk 

for flere uger siden, så vi er allerede så småt i gang med at tænke vinsmagning til næste forår. Stor 

tak til Annette og Ruth fra Mejeriet der lægger hus til kvit og frit.  



Strandrensningen ligger hvert år på St. Bededags aften. Som sædvanlig deltog mange i 

indsamlingen på den smukke forårsaften. Og som sædvanlig var der meget lidt skrald. Det skyldes 

sandsynligvis, at mange har gjort det til en vane at medbringe en pose til skrald, når man alligevel 

er ude at gå en tur. Efterfølgende spiste ca. 100 personer varme hveder i campingpladsens telt. 

Kroen sponserede kaffe og campingpladsen hveder. Tusind tak til begge samarbejdspartnere. Da 

der hvert år er meget lidt skrald, har vi talt om, hvorvidt strandrensningen kunne kombineres med 

en aften i naturplejens tegn. Der vokser mange selvsåede vækster, fx hybenroser, ved stranden. 

Det er invasive arter, som skal bekæmpes. Udvalget kontakter ”nogen”, der har forstand på de 

sager.  

20 maj havde vi vælgermøde i anledning af folketingsvalget. Vi havde kontakt til lokale kandidater 

fra alle partier, og stort set alle sendte en repræsentant. Det eneste parti der ikke svarede var 

Stram Kurs. Nyt var, at vi afholdt mødet en hverdagsaften i stedet for søndag eftermiddag, som vi 

”plejer”. Kroen serverede valgflæsk før mødet, og 60 personer deltog i spisningen. Også nogle af 

kandidaterne benyttede lejligheden til at møde vælgerne over et måltid mad. I alt 100 personer 

deltog i den efterfølgende debat, der bl.a. handlede om bosætning og infrastruktur. Vi var meget 

tilfredse med opbakningen, tak for det, vi gentager det næste gang ved kommunalvalget 2021. 

Pinselørdag d 8. juni var der igen fest i byen, da vi for anden gang afholdt ”Åben By”. Et tvær-

udvalg bestående af bl.a. Dorte Lyk, Kristian Jensen, Thomas H. Christensen og Borgerforeningens 

formand planlagde dagen.  

Forinden var Bytorvet blevet fint luget og de frivillige havde brugt mange timer på opstilling. Forud 

for dagen havde udvalget brugt mange timer på møder og anden planlægning. Masser af mails var 

sendt ud til eksempelvis virksomheder, kommunen, ejendomsmæglere og de øvrige foreninger i 

landsbyerne i omegnen. Stort set ingen svarede positivt tilbage, og det er derfor besluttet ikke at 

gentage arrangementet i år. Tilslutningen står ikke mål med arbejdsindsatsen. Når det så er sagt, 

må det konstateres, at folk i Gjerrild som altid bakker trofast op, og alle havde vist en rigtig dejlig 

dag. Søren Egge Rasmussen, som købte hus i byen ifm sidste års Åben By, holdt åbningstalen. 

Hoplaklubben åbnede festen og serverede morgenkaffe med rundstykker, tusind tak for det! 

Husmoderforeningen medvirkede også og sørgede for kaffe og kage om eftermiddagen samt 

tilbehør til aftensmaden, også stor tak til dem. I løbet af dagen var især den guidede bustur et 

stort tilløbsstykke, og Poul fra efterskolen måtte hjem og hente den store bus. Den fik han på 

mesterlig vis kringlet rundt på alle de smalle veje på Nordstranden og Gjerrild Mark. Ulla Lassen 

var en fantastisk guide, der fortalte levende om Gjerrild og Gjerrildborgere før og nu. Sidste stop 

var Gjerrild Kirke, hvor Inga Klokkerholm fortalte, især om kalkmalerierne og kirkens restaurering. 

Vi havde musik hele dagen og aftenen samt lejet lydanlæg, og det var der en del udgifter til. Derfor 

gav også dette arrangement underskud. 

Skt Hans forløb også efter den sædvanlige, velafprøvede plan, hvor borgerforeningen i samarbejde 

med husmoderforeningen og jagtforeningen arrangerer en hyggelig aften for op mod 120 gæster. 

Dette års båltaler var Michael Grant, og vejrguderne var med os.  

Sommerferieperioden er en stille tid for borgerforeningen, men straks efter ferien blev hækken 

klippet i øsregn. Det er besluttet, at næste gang den skal klippes, skal den klippes smallere og 



lavere. Vi håber vi kender nogen der maskineri til det job. Apropos Bytorvet, er det en evig kamp 

at holde ukrudtet nede. Vi har fjernet stammerne på den gamle petanquebane, så gruset nu kan 

rives med traktor og rive. Det hjælper lidt på det, men løser ikke problemet.  

8. sep afholdt vi arbejdsdag i hhv Skovhuset og på broerne ved Krosøerne. Broen havde længe 

været skadet efter at være blevet ramt af et væltet træ. 8-10 mødte op. Huset blev malet smukt 

svenskrødt og diverse småreparationer blev udført. Broen blev repareret midlertidigt, så den nu 

kan passeres. Der blev nedsat et udvalg til at nytænke broen, således at den bliver nemmere at 

passere for kørestolsbrugere samt barnevogne. Broen er efterfølgende igen blevet ramt af et 

væltet træ! ���  

1. oktober afholdt borgerforeningen og menighedsrådet i samarbejde foredragsaften med 

højskoleforstander Jørgen Carlsen. Han talte om ”forundringsparathed” til et velbesøgt 

arrangement. Ca 50 personer havde fundet vej til præstegården. Vi værdsætter samarbejdet med 

Menighedsrådet – det er ved at blive en god tradition at arrangere foredrag i samarbejde. Og så er 

vi flere om at dele underskuddet.  

Høstfesten første lørdag i oktober var kulminationen på flere måneders arbejde i revygruppen. Vi 

var spændte på, om flere ville finde vej til kroen, nu vi havde satset på musikfronten. Desværre 

udeblev den øgede tilslutning, kun ca. 54 gæster kom til høstfesten. Vi har flere gange drøftet 

mulige årsager til den svigtende tilslutning, til en traditionel fest, der tidligere har været et stort 

tilløbsstykke. I forårsudgaven af Bøgebladet kommer et spørgeskema, så vi forhåbentlig kan få 

afdækket nogle af årsagerne til at høstfesten ikke længere appellerer til folk i byen. Vi regner dog 

med at prøve igen i år, og kroen er booket til d 3. oktober. Spred endelig rygtet og tag naboen 

under armen. Høstfesten er ikke kun for høstkarle, men for alle der har lyst til en festlig aften med 

dejlig mad, lokal – efterhånden næsten professionel- underholdning og dans til levende musik. 

Også her skal lyde en stor tak til Kroen for samarbejdet, vi trækker på kroens store velvilje især i 

ugen op til festen, hvor revyholdet næsten bor på kroen, i hvert fald om aftenerne. 

Julen medfører flere arrangementer. Først og nyest er gåturen søndag inden juletræstændingen, i 

år var det 2. gang vi inviterede til fælles gåtur og samlede pynt til juledekorationer og afsluttede i 

mørkningen i skovhuset med kaffe og kage. Tilslutningen var dog nærmest ikke-eksisterende, kun 

fire deltog, men vi gentager ”succesen” igen – måske er det blot en ”lang fødsel”.                                                                                                         

1.søndag i advent tændtes juletræet på Bytorvet og julemanden besøgte byen. Og forinden var 

der mulighed for at lave en krans eller dekoration, samt købe en hjemmelavet æbleskive og gløgg. 

Juletræet, der var doneret af skovejer Søren Møller, fik megen ros, og det var også meget flot! 

Arrangementet er egentlig arvet fra skolen, der for nogle år siden stoppede med at holde det 

sædvanlige julemarked. Vi oplevede dog ikke megen interesse for dekorationsværkstedet i år, så 

det droppes til næste år. Men resten af arrangementet gennemføres som hidtil i 2020.  

Også julekagebagningen for børn var en stor succes. Skolekøkkenet var fuldt af børn, forældre og 

bedsteforældre. 

Det var vist de arrangementer vi har haft i kalenderåret 2019.  



Øvrigt vi har været omkring i det forløbne år: 

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. april. Send ham en mail, hvis du 

har indlæg om stort eller småt.  

Byens mangeårige flagmand, Kristian Rasmussen, sagde sin stilling op med udgangen af 2019. I 

den anledning blev han udnævnt som årets Gjerrildborger, som tak for mange, mange års arbejde 

for byen. Han har været aktiv utallige steder. Tusind tak til Kristian også fra Borgerforeningen. 

Vi har ansat en ny flagmand: Frants Nørager. Vi holdt ansættelsessamtale over købmandens 

køledisk, og han blev ansat af et enigt ansættelsesudvalg ���� Han får hjælp af ”førstevikar” Bent 

Nørregaard. Måske vil der af og til efterlyses hjælp til flagning, i givet fald bliver det slået op på 

facebookgruppen. Flaget befinder sig hos købmanden.  

Vi har sammen med Folkedanserforeningen og Idrætsforeningen hver især bidraget med 3000 kr. 

til ny belysning i skolegården. 

Vi vil udarbejde et årshjul for at skabe overblik over årets gang med alle de mange aktiviteter 

borgerforeningen varetager.  

I dette år er det 100 år siden byen fik sin genforeningssten. Vi har fået stenen malet op og 

markerer genforeningen ifm pinsefesten. Det er endnu ikke planlagt i detaljer, men bliver noget 

med sønderjysk kaffebord med sponserede kager fra byens dygtige kagebagere, sange, plancher, 

foredrag mm. I den forbindelse vil vi prøve at finde ud af, om nogen af byens foreninger ligger inde 

med nogen faner? 

Der er allerede truffet aftale om foredrag om genforeningen. Kim Jakobus, Gjerrilds 

stadshistoriker, holder foredraget, der finder sted mandag d 11 maj her på Vandrerhjemmet. 

Nærmere informationer kommer, men sæt kryds i kalenderen, det bliver godt. 

Vi har været i kontakt med kommunens afdeling for ”vej og ejendom” mhp ny asfalt på de hullede 

veje, opmaling af kantsten ved Steggers Bro og milepælen på Grenaavej, hastighedsbegrænsning 

på Hestehavevej samt skiltning om farligt vejkryds v. Rødeledvej. Det går lidt trægt med at få svar 

på hvad kommunen konkluderer, men vi har ikke opgivet at få iværksat tiltag for at øge 

trafiksikkerheden på vore veje. 

Også strækningen fra Trekanten ved flagstangen til stien ved Hestehaven er et sted, hvor især 

fodgængere føler sig udsatte. Vi er i bestyrelsen i gang med at udtænke forslag til at øge 

sikkerheden, især for de bløde trafikanter.  

Derudover kan nævnes, at vi pusler lidt med, om vi kan finde nogle arealer i og omkring vores by, 

hvor vi kunne bidrage til at øge biodiversiteten. Der ses betragtelig nedgang i flere arter, især 

insekter som bier og sommerfugle. Kunne man tænke sig, at vi fik tilsået arealer med bivenlige 

blomster, buske og træer, der både kunne pynte i byen, og samtidig være til gavn for insekterne. 

Det arbejder vi videre med, det er indtil videre kun i støbeskeen. 


