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Året 2015 er rundet af, og det er tid til at se tilbage på hvad Gjerrild og omegns borgerforening fik 
udrettet gennem året. 
 
Ved generalforsamlingen 5. februar på Gjerrild Kro sagde vi farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer og 
goddag til 3 nye. På mødet blev foreslået at foreningen laver en ønskeliste i forhold til kommende 
udgifter. Bestyrelsen har gennem året, set på hvilke udgifter der vil komme i forhold til nedslidning 
af vores udstyr, og derfor kan vi i 2016 mere præcis foretage forbedringer af materiel. 
 
I løbet af året har vi afholdt de traditionelle arrangementer. Først fastelavnsfest med god 
tilslutning, flotte kostumer og glade børn. Dernæst et hyggeligt arrangement med øl smagning på 
Danhostel Gjerrild. By rensningen op til konfirmationen med efterfølgende spisning på Gjerrild 
Kro, givet af Gjerrild Kro og Strandrensningen med efterfølgende hveder på DCU camping er 2 
succesfulde arrangementer. Ved fælles hjælp og med stor opbakning fra by og omegn, får vi renset 
naturen for affald. Igen i år fyldte vi en container på stranden. De kære konfirmander fik også i år 
det traditionelle bøgetræ, til udplantning efter eget ønske. Pinsejubilæet med god musik på 
Bytorvet, var igen i år et godt arrangement i samarbejde med husmoderforeningen. 
Husmoderforeningen og jagtforeningen samarbejder vi også med i forbindelse med Sankt Hans. 
Med et fint fremmøde blev heksen sendt til Bloksbjerg. Til årets hækklipning på Bytorvet mødte så 
mange op at der også var energi til at få ryddet ukrudtet i rallet. En tiltrængt opgave. Et stykke 
arbejde bestyrelsen er bevidst om at få sat i rammer. Efter mange møder blev årets revy igen en 
realitet. Det er et stort stykke arbejde at få den stablet på benene. Heldigvis er der flere i byen der 
gang på gang foretager sig handlinger, der giver stof til revyen. Det var en god aften med stor 
tilslutning. Der er givet udtryk for at start tidspunktet ligger for tidligt. Det vil vi tage op i den nye 
bestyrelse. Året slutter vi af med julens 3 arrangementer. Juletræstænding efter skolens julebazar, 
med julemand og sang. Vi takker Inge Fanger for juletræ. For børn og barnlige sjæle er der 
juletræsfest og julekagebagning. Juletræsfesten der primært arrangeres af byens madklub havde i 
år besøg af 5 børn og 10 voksne. De havde en hyggelig tid med sang og tegning. 
Julekagebagningen blev i år aflyst pga manglende tilmeldinger. 
 
Kendetegnet for alle arrangementer er at de ikke kan lade sig gøre uden jer. Jer der giver hænders 
kraft, jer der kan bage, lave salat, skyde vildt og jer der har maskiner I stiller til rådighed. Det siger 
bestyrelsen mange tak for. 
 
Udover de traditionelle arrangementer udbyder bestyrelsen kulturelle oplevelser i løbet af året. I 
2015 var det et virksomhedsbesøg. 
En kold og meget våd efterårsaften kørte vi en gruppe ud til Stenvad Mose. Kenn Møller gav os en 
grundig rundvisning i mosen.  
18/6 var der folketingsvalg i Danmark. Søndagen forinden inviterede vi de lokale politikere til en 
debat eftermiddag. Der blev stillet spørgsmål fra de fremmødte.  
 
 
 



Gennem 2015 har bestyrelsen afholdt 7 møder. Hver gang har dagsordnen været alen lang.  
Vi har med hjælp fra Bent Nørregaard og Cecilie Svenningsen færdiggjort Gjerrild folderen. Et flot 
resultat vi som by kan være stolt af.  
I foråret spurgte vi et par lokale kunstnere om de ville give et bud på en infotavle til by torvet. Vi 
fik flere flotte forslag, og beslutningen var svær. Valget faldt på Aino Møllers udgave i keramik. Vil 
hermed takke alle der kom med forslag. Det forventes at vi i løbet af 2016 kan fremvise det 
færdige produkt. 
Som det ses er der påbegyndt renovering af den gamle bagerbutik. Det har været et 
tilbagevendende punkt på dagsorden. Efter opringninger til kommunen, kom der skred i projektet. 
Efter gennemgang af gammelt materiale fandt vi billeder af en legeplads. Beliggende ved siden af 
boldbanerne. Det viste sig at inde under et vildnis befandt der sig stadig en gammel kutter. Der 
arbejdes på at få området ryddet og gjort pænt igen. 
Efter gennemgangen af flere flyttekasser med scrapbøger, VHS bånd og mapper er det meste nu 
leveret på det lokale egnsarkiv. 
Året sluttede af med sammensætning af en ansøgning i forbindelse med Landsbyprisen 2016. 
Sabina Hvid havde lavet et godt forarbejde, som vi benyttede til den færdige ansøgning. 
Efterfølgende skulle et omfattende skema udfyldes og billeder skulle indsendes. Nu venter vi i 
spænding på resultatet til foråret. 
 
2016 bliver for bestyrelsens vedkommende et år med blandt andet forbedringer af materiel. Vi har 
et udvalg der arbejder på et forslag til forbedringer/nye tiltag til Bytorvet.  
Vi arbejder på at kunne tilbyde nogle aftner med foredrag eller lignende. Har du et godt og 
relevant bud, hører vi gerne fra dig. 
Vi vil undersøge om vi kan få støtte til et par motordrevne cykeltaxier. Ideen er at byens borgere 
kan låne/leje en cykel. En cykel hvor der er mulighed for at kunne hjælpe andre personer der ikke 
er så mobile, rundt i vores skønne natur.  
Set i lyset af de sidste to års oplevelser med juletræ på torvet. Vil vi prøve at finde en alternativ 
løsning.  
 
Til slut vil jeg gentage takken til alle jer der giver lidt af jeres fritid til fællesskabet. Netop derfor er 
vi blevet nomineret til årets landsbypris. 
 

TAK. 


