
Lyngså og Omegns Borgerforening
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 16. februar 2010

Så er endnu et bestyrelsesår til ende – mit tredje som formand. 
Vi har i år det meste af bestyrelsen på valg (kun ikke mig), fordi vi brugte begge suppleanter sidste år. Jeg håber de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer alle har lyst til at fortsætte – og at vi igen får to suppleanter valgt, så vi kan være flere om opgaverne. 

Året 2009 startede vi med en overvældende stor tilslutning til vores arrangement om ”Forhistorie og kulturarv i Gl. Albæk 
kommune”. Det skal gerne føre til noget mere – noget infomateriale og nogen turforslag, men den slags tager altså sin tid, og tilskud 
kan ikke opnås til det indledende ”benarbejde”, men forhåbentlig når vi frem til et eller andet med tiden. Vi kan stadig godt bruge 
interesserede frivillige her. 

Vores initiativ med en infoaften om sundhed var ingen fremmødesucces, hvilket både sundhedscentret og vi beklager meget, for 
centret har virkelig meget at tilbyde os borgerne.

Andre arrangementer gik bedre – således ølsmagningen i samarbejde med ”gæstgivergården Engholm” i januar 2009 - og igen her i 
januar 2010. Hvis opbakningen fortsætter har vi vel fået os en ny fast Lyngså-tradition med en festlig start på det nye år på 
”Engholm”.

Sidste år kunne vi igen tænde vores Sct. Hans bål ved Stensnæsstranden – med Knud Hjørnholm (tidligere byrådsmedlem, nu leder 
af Sæby Bibliotek) som båltaler og med efterfølgende kaffe med æbleskiver på ”Engholm”. Vi håber det kan blive på samme måde i 
år – hvor vi har tilsagn om båltale fra byrådsmedlem Birgit Hansen.

Vi har gennem flere år forsøgt at få gang i mere turismeudvikling og bosætningsfremme – men det er som om alt stoppede op midt 
i 2009 – da den økonomiske krise om bekendt væltede ind over verden. Der er måske udsigt til nogen få nye aktiviteter i og omkring 
Lyngså, men også vi i Borgerforeningens bestyrelse må erkende, at investorer med mange penge ikke ligefrem står i kø for at komme 
hertil  – så lad os i disse trange tider glæde os over at der trods alt sker lidt – mens vi venter på ”noget større” ! Der bliver stadig 
bygget et nyt hus om året – og nogen af de huse og ejendomme, der sættes til salg, be liver faktisk også handlet. 

Vi gik sammen med Borgerforeningerne i Voerså og Præstbro om et kommuneplanmøde, fordi vi ikke fandt  meget fremadrettet 
planlægning vedrørende vores område i kommunens oplæg – på trods af mange politiske tilkendegivelser ved 
kommunesammenlægningen for 4 år siden om, at området fra Sæby til Sørå skulle udvikles. Forhåbentligt fik vi henledt 
opmærksomheden på flere forslag og problemområder – og nu står vi så med et nyt byråd og en ny borgmester – og det er så 
spændende, hvor meget, de lytter til os. 

Her i Lyngså gjorde vi i hvert fald hvad vi kunne for at blive hørt i valgkampen, idet vi - som ved sidste valg holdt vi et vælgermøde 
i ”Værestedet”. Det var velbesøgt og der kom mange gode og relevante borgerindlæg, men pressen glimrede ved sit totale fravær – 
måske en konsekvens af nedskæringerne på ”nordjyske”. Jeg føler i hvert fald, at vi bliver mere og mere usynlige i vores nordjyske 
dagblad – og bl.a. løfter fra foråret 2009 om mere spalteplads som led i en bosætningsfremmekampagne ligger for tiden ”i ruiner” !

En mulighed til at skaffe mere fokus er en lokal hjemmeside på internettet, og efter flere års kamp ser det ud til at lykkes at få den 
nødvendige tekniske hjælp via Distriktsudvalget. Der er nu endelig i 2009 oprettet ”landsbyforsider” på Frederikshavn kommunes 
hjemmeside – næste skridt er så at få en levende og aktuel ”Lyngså-side”, hvilket jeg personligt satser på at opprioritere i år.

Vi fik lidt styr på ”Branddam SYD” i 2009, hvor de omkringboende sørger for pasningen. Arbejdsgruppen for ”Branddam 
NORD” ønsker efter 5 år at få ”nyt blod” - vi hører gerne fra dem, der bor i området.

Det ”blå flag” vender heldigvis tilbage i år – men vi venter stadig på den nye strandvej og en toiletbygning ved 
Stensnæsstranden !!  Men det gamle byråd overså os da ikke helt – idet vi er fra teknisk udvalgs 10% pulje i slutningen af 2008 blev 
tildelt 300.000 kr. til en naturlegeplads – formentlig som konsekvens af, at vi gennem en årække har opfordret kommunen til også at 
arbejde med udvikling og nye tiltag her hos os ! Det videre arbejde skal dog  udføres af os her i Lyngså – og første skridt var at finde 
ud af, hvor legepladsen skulle være. Det stod hurtigt klart for os i bestyrelsen, at borgerne ønskede en bynær placering, så pladsen 
kan være til glæde for flest mulige børn året igennem – også vore dagplejerne  – og altså ikke ved stranden, hvor den kun ville blive 
brugt om sommeren. Vi havde mange overvejelser - bl. a. Engvejsområdet, men da ingen private lodsejere meldte sig, kikkede vi på, 
hvad vi har af kommunalt ejet jord. 
Vi endte på arealet ved Toften/Bakkevang, og denne placering er nu godkendt af teknisk udvalg, betinget af en 10-års brugsaftale 
med Borgerforeningen og ansvarsforsikring. Vi har indledt et samarbejde med PMU (Sindal/Lyngsågård) om etableringen og har 
også samarbejde med kommunens legepladsinspektør Bent Pedersen i sagen (han vil i øvrigt føre løbende tilsyn med pladsen). Vores 
ansøgning om byggetilladelse er sendt til behandling og det er vores håb, at legepladsen bliver klar inden sommerferien.

Borgerforeningen kan ikke drive en aktivitet som en legeplads uden opbakning fra borgerne – ikke mindst fra børnefamilierne – så 
derfor indkaldte vi til et infomøde d. 24. november – i forlængelse af valgmødet til Distriktsudvalget. Der var ikke noget stort 
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fremmøde, men til gengæld var det nogen rigtig gode ”ildsjæle” , der kom, så vi har fået en baggrundsgruppe på 5 personer, som 
vil være med til at sikre tilsyn og drift – herunder græsklipningen.

PMU og deres unge elever skal fremstille og opstille legeredskaber, svævebane, bænkeborde og grill. Arbejdskraften er ”billig” for 
os, idet de fleste af de anvendte timer vil indgå som en del af PMU-elevernes træning, men vi kan få brug for maskinhjælp til 
noget af jordarbejdet. Vi håber på lidt lokal hjælp, og anmoder mulige sponsorer kontakte et bestyrelsesmedlem, så vi kan holde 
budgettet – de 100% godkendte legeredskaber og det rigtige faldsand er nemlig dyrt, så der er ikke meget luft til ekstra udgifter ! Den 
nye bestyrelse skal arbejde videre med etableringen og finde ud af, hvordan vi skaffer de nødvendige penge til legepladsens drift bl.a. 
forsikring og benzin til dem, der klipper græsset. 

Nogen vil måske spørge, om bestyrelsen mener den har opbakning, når der ikke kommer ret mange til et konkret 
informationsmøde. Ja, det mener jeg vi kan sige, vi har, når noget har været omtalt i ”LYNGSÅ-POSTEN” - ofte flere gange – og 
måske også været drøftet på tidligere møder, herunder generalforsamlinger. Hvis ingen har sagt, det er dårlige ideer, bestyrelsen 
fremfører, og heller ingen protesterer via vores postkasse, ja så arbejder vi altså videre ud ad de udlagte spor, idet vi tillader vi os at 
konkludere, at vi har borgernes opbakning – uanset det konkrete fremmøde. I modsat fald ville vi være handlingslammede.

Jeg kan ikke undlade at sige et par ord om vores hus her, den selvejende institution kulturhuset ”Værestedet”, som 
Borgerforeningen er medejer af. Der har været frafald i ejerkredsen, idet Petanqueklubben er flyttet til Lyngså Boldklub, hvor der er 
mulighed for at lave flere baner. Det kan der vel ikke siges så meget til, der er jo tale om en sportsgren, deres bidrag til husets drift 
var ikke særlig stort, og vi mente ikke, vi kunne indskrænke legepladsområdet af hensyn til ikke mindst dagplejebørnene. Men at 
også ”Seniorklubben” er ved at lukke kan blive et problem for ”Værestedet” og dets økonomi. Jeg håber der findes en løsning – en 
genoplivning eller en anden form for klubvirksomhed - måske ikke lige nu, MEN men jeg tror ikke, seniorerne i det lange løb vil 
undvære de gode aktivitetsmuligheder, der kan være i et hus som dette. 

”Værestedet”s bestyrelse arbejder med sagen – og på vegne af denne bestyrelse vil jeg takke for opbakningen ved vores tegning af 
støttemedlemsskaber – som klart viser, der er stor interesse for at støtte huset.

En af foreningens faste opgaver er flagalléen – som har været rejst 11 gange i det seneste år, sneen har dog voldt flaggruppen lidt 
problemer i denne vinter.
 
En anden fast opgave er julebelysningen – hvor vore problemer med de nye sikkerhedskrav har fået en rigtig god løsning, idet 
kommunen besluttede at opsætte de påkrævede HPFI-relæer uden udgift for landsbyerne. De kom på plads i november måned 
sammen med nye stikkontakter, som har lettet vores arbejde med opsætning og nedtagning meget – og vi har – som alle vel har 
opdaget, sat nye CE-godkendte elkæder på ”juletræerne”.  I år ville vi også efterkomme et længe næret ønske om at få et juletræ ved 
”Værestedet” igen. Vi fik sponsoreret et træ fra Sdr. Dam – tusind tak for det – men desværre fik det kun lov at stå med sine 
lyskæder i 3 uger, før de blev ødelagt. Jeg ved ikke hvorfor et juletræ ved ”Værestedet” ikke kan få lov at stå i fred, men det skete 
betyder formentlig, at der ikke kommer et træ her til næste år ! 

Vores informationsblad ”LYNGSÅ-POSTEN” er igen i 2009 omdelt 4 gange – 2 blade med sponsortrykning, og jeg håber vi i løbet 
af 2010 får suppleret med en aktiv internethjemmeside. Der opsættes fortsat løbende info i vores ”vægavis” her ved ”Værestedet”, 
hvor vi også har vores postkasse.

Afsluttende vil jeg takke mine bestyrelseskolleger og samarbejdsparter for godt samarbejde i det forløbne år – og ikke mindst skal jeg 
takke for den store opbakning, vi har – i 2009 med 254 betalende medlemmer – lidt færre end året før, men nogen af jer er aldrig 
hjemme, når vi har besøgt jer !

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Gitte Mortensen
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