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Endnu et år er gået og traditionen tro kommer her formandens beretning. 
 
Vi startede året med generalforsamling 1. febuar på Vandrehjemmet Danhostel Gjerrild. Vi sagde farvel til 2 
bestyrelsesmedlemmer og goddag til 2 nye.  
 
2016 bød også på en del traditionelle arrangementer. Først fastelavn 7. februar. En hyggelig eftermiddag 
med flotte kostumer og glade deltagere.  Næst var by rensningen. 5. april. I år med opsamlings tange. 
 Ca. 30 mødte op og sørgede for at gader og stier blev ryddet for affald. Vi sluttede af på Gjerrild kro, hvor 
vi nød en varm hot dog. Vi takker kroen for dette traktement. 21. april var det strandens tur. Trods 
blæsevejr mødte ca. 100 samlere op. Stranden blev ryddet og vi sluttede af på DCU camping, hvor vi fik 
kaffe og varme hveder. Omkostninger ved strandrensning sponsoreres af Norddjurs kommune. (Ren dag – 
ren kommune). Også i år fik konfirmanderne det traditionelle bøgetræ. Pinsefesten blev i år aflyst til fordel 
for Gjerrild Bønnerup friskoles 25 års jubilæum. Sankt Hans 23/6 var velbesøgt med 102 solgte kuverter. 
Igen et vellykket arrangement i samarbejde med jagtforeningen og husmoderforeningen. Vejrforholdene 
gjorde at et af teltene fra den kommende sommerfest blev benyttet. Hækklipning på bytorvet 19/8 gik 
godt. Vi fik både klippet, luget og fejet. Efterfølgende nød de arbejdende en pølse og en øl/vand. Også i år 
lykkedes det en gruppe energiske frivillige at få stablet en revy på benene. Det løb af stablen i forbindelse 
med årets høstfest 8. oktober på Gjerrild kro. Igen et vellykket arrangement. Vinsmagningen på Gjerrild 
mejeri blev efter lidt ændring i år 4.november.  Ca. 25 deltagere nød et godt glas vin, under vejleding af Per 
Pedersen fra Bønnerup. Tidligere uddeler af Super Brugsen Glesborg. 1. søndag i advent 27. november 
lykkedes det igen at få tændt lys på torvet, og minsandten om ikke træet blev stående hele julen. Vi takker 
René Sodemann Mogensen for træet. Julekagebagningen på Gjerrild Bønnerup friskole 1/12. med ca. 20 
deltagere. Store som små havde en hyggelig eftermiddag. Årets sidste arrangement er i samarbejde med 
byens onsdags madklub. En klassisk juletræsfest med sang, dans og slikposer. Ca. 15 børn havde en hyggelig 
stund inden risengrøden blev færdig i køkkenet. 
 
Udover de traditionelle arrangementer i 2016, var også en byvandring med Kim Jakobus som leder. Den 
18/6 gik ca. 20 deltagere en dejlig tur rundt i byen. 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder med meget lange dagsordner.  
Vi lagde ud med store forventninger til projektet ”Landsbyprisen 2016” Desværre gik prisen som bekendt til 
Feldballe i Syddjurs kommune. 
Vi har løbende gennem året været i dialog med Aino Møller der arbejder på vores nye infotavle. Til 
opsættelse på bytorvet. 
Den gamle bagerbutik ligger stille hen igen. Trods mange opringninger til kommunen og samtale med ejer, 
er det ikke lykkedes at få denne bygning gjort i stand eller ryddet. 
Kutteren ved den gamle ”dagpleje” legeplads er fjernet og området plænet. 
Et par stykker fra bestyrelsen har været på fundraising kursus. Der ligger mange penge derude i fonde. Det 
er ”blot” at finde på det rette projekt. 
Kommunen har fået mange opkald fra os i løbet af året. Vi arbejder på at forbedre vejnettet i byen. Specielt 
omkring Stokkebro/Hestehave krydset. Vi har været i dialog omkring bytorvet/æblelunden/p-plads og 
vedligehold af samme. Kommunen ligger en strategi for vedligehold og fornyelse. 
Vi har indkøbt borde/bænke systemer til flere steder i byen, sat løg ved by skilte, og ryddet op i den røde 
lade. 
 



Bøgebladet har på forsøgsbasis fået nyt udseende. Deri har I kunnet læse erindring beretning fra tidligere 
skovfoged Jørgen Christoffersen. Vi venter spændt på 3. del der kommer til forråret. 
  
2017 kommer til at byde på nye og spændende udfordringer for bestyrelsen i Gjerrild borgerforening.  Vi 
skal have fremvisning af vores nye infotavle til bytorvet.  
Vi arbejder på at arrangere en vildtaften. En aften hvor en foredragsholder vil give os et indblik i 
nærområdets vildt. Dets adfærd og færden.  
Ved eventuel byrådsvalg, vil vi overfor politikkerne stille os undrende overfor vejnettets forfatning her i 
Gjerrild! 
 
Til slut vil bestyrelsen gerne takke jer alle for jeres engagement. Tak fordi I giver noget af jeres tid, så vi 
sammen kan afholde diverse events og vedligeholde/forbedre/nytænke vores lille samfund. 
 

Tak. 


