Formandens beretning:
Så er det igen tid for status for arbejdet i Borgerforeningens
bestyrelse for det seneste år – 2010.
Traditionen tro startede vi året med med en ølsmagning i samarbejde
med ”Gæstgivergården ENGHOLM” - fremmødet var mindre end
tidligere, måske på grund af snevejret, men vi fik da vore udgifter
dækket!
Også i 2010 kunne vi tænde Sct. Hans bålet ved Stensnæsstranden –
med byrådsmedlem Birgit Hansen som båltaler og bagefter kaffe
med æbleskiver på ”Engholm” - begge steder med rimelig god
tilslutning.
Vi har i 2010 ikke afholdt egentlige info- og debatmøder, da vi ikke
har kunnet trække mange deltagere til den slags møder de senere år
– måske sker der for meget rundt omkring – eller måske vi har valgt
forkerte emner ?? Vores møde for 2 år siden med historikerne var
mere end velbesøgt – så vi har da en fornemmelse af, hvad der
trækker. Men Lokalhistorisk Forening er begyndt at lave den type
arrangementer – hvilket jeg også synes er rigtig godt – og
arrangementer af mere underholdende karakter kan ”Værestedet”
forhåbentlig med tiden lave lidt mere af - for deres støttemedlemmer
og medlemmer af ejerforeningerne iøvrigt.
Og så kan Borgerforeningen bl. a. arrangere vælgermøder – som der
jo ikke blev behov for i 2010, men det kommer jo her i 2011 - og
andre møder f. eks. med kommunens politikere og/eller
embedsmænd. Vores formål ifølge vedtægternes § 2 er ”at varetage
Lyngså og Omegns trivsel, at holde møder om sager af interesse for
borgerne samt bidrage til sund og god oplysning”.
Men bestyrelsen har bestemt ikke dovnet – tværtimod. Vi har faktisk
haft ganske travlt med planlægningen og projekteringen af den nye
naturlegeplads og med indvielsesfesten søndag d. 19. september,
hvor bestyrelsesmedlemmerne grillede pølser og hvor såvel børn
som voksne fik lidt drikkevarer – alt sammen takket være
sponsorgaver. Det glædede os at ca. 100 mødte frem til indvielsen.
Det var os også en stor glæde at borgmester Lars Møller kom og
holdt indvielsestalen – og klippede den røde snor sammen med

nærmeste nabo – 5 årige Emil. Og det er også en stor glæde for
bestyrelsen, at en gruppe borgere, som bor tæt på legepladsen vil
passe og holde øje med pladsen sammen med Borgerforeningens
bestyrelse, især tak til Lasse, som klipper græs.
Bestyrelsesarbejdet handler nemlig ikke kun om at holde møder og
skrive breve til kommunen – eller til f. eks. Nordjyllands
Trafikselskab, som ifølge en avisomtale ikke planlagde ændringer
her – og så fjernede de alligevel alle weekendbusser.
Der skal koordineres en del og der er også en hel del praktisk
arbejde, der skal udføres – og især her kan en bestyrelse godt aflastes
mere – hvilket måske også kan gøre det lidt mere attraktivt for folk at
melde sig til det egentlige bestyrelsesarbejde.
Vi har stadig vores trofaste flaggruppe og enkelte hjælpere udefra –
for bestyrelsesmedlemmerne er jo ikke helt unge – og formanden
slap denne jul for at kravle op i krankurven. Og også en tak til dem,
der hjælper med at holde det pænt omkring såvel Branddam NORD
som Branddam SYD – ingen nævnt – ingen glemt !
Vores medejerskab af ”Værestedet” betyder heller ikke kun
deltagelse i bestyrelsesarbejde, men også at vi har medansvar for
pasning af huset og haven – og snerydning. Nogen vil måske sige, at
det er en helt anden sag – det mener jeg dog ikke – for jeg kunne
godt tænke mig en ”praktisk gruppe”, som i et selvkørende team
kunne klare de praktiske opgaver, vi må varetage her i Lyngså – også
med huset her.
I Distriktsudvalget har vi drøftet muligheden for ”en
landsbypedelordning”, som har været forsøgt andre steder i landet –
men jeg er altså ikke særlig fortrøstningsfuld her, for der skal
kommunale midler med – bl.a. flyttes ressourcer fra ”Park og Vej” og
bruges aktiveringsmidler for ledige – som for tiden står over for at
blive beskåret. Og kommunen sætter næppe deres serviceniveau op.
Så vil vi have en pæn landsby og et godt og spændende borgerhus,
så må vi som udgangspunkt selv tage en del af ansvaret.
En ny opgave er på vej til os, idet bestyrelsen har bedt om – og nu er
blevet lovet 2 hunde-høm-høm-stativer, hvis vi selv vil holde øje
med at der altid er poser (som leveres til os af kommunen) – vi får et
stativ på Engvej som hidtil og end nu et ved branddam NORD på

Sdr. Klitvej. Denne pasnings-opgave kræver ikke de store kræfter –
så hvem er frisk på opgaven – det kan være en nær nabo til
stativerne ?
Samarbejdet med Borgerforeningerne i Voerså og Præstbro
fortsætter. Men det er ikke i disse tider nemt at få gang i hverken
turismeudvikling eller bosætningsfremme, idet investorer stadig ikke
står i kø for at komme hertil ! Men vi kan vel håbe, der kommer
bedre tider igen – ja nogen siger jo, de er på vej !
Det ”blå flag” er tilbage på Sønderklitstranden, men vores og
kommunens ønske om bedre forhold ved Stensnæsstranden med
offentlig strandvej og toiletforhold lader desværre stadig vente på sig.
Og mange henvendelser om Østkystvejen og bumpene har heller
ikke bevirket forbedringer – endnu. Dog er trafikken og hastigheder
blevet målt i efteråret – og formanden for teknisk udvalg har lovet at
se på vore ønsker.
Jeg vil også sige noget om vores hus her, den selvejende institution
kulturhuset ”Værestedet”, som Borgerforeningen jo har medansvar
for. ”Værestedet”s bestyrelse arbejder for tiden på at ændre i
vedtægterne, så bestyrelsen kan blive styrket. Vedtægtsændringer
skal godkendes af kommunens kulturforvaltning, som allerede har
givet tilsagn om driftstilskud for de næste 2 år – og forhåbentlig
fortsætter det fremover. Endvidere blev der i 2010 givet såkaldte §
18-midler til en julefrokost og efter ansøgning er der igen for 2011
bevilget aktivitetsmidler til et par arrangementer for bl.a. den
persongruppe, som tidligere kom i Seniorklubben.
Der er også sket en del bygningsmæssige forbedringer i det seneste
år, hvor Lokalhistorisk Forening er rykket til et andet lokale med
meget mere plads efter en meget stor indsats af
bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Det gamle arkiv er nu et
fælles foreningskontor og Bredbånd NORD har sponsoreret en
trådløs internetforbindelse, som vi alle forhåbentlig får meget glæde
af i fremtiden. Lokalhistorisk Forening kører fint og det samme
gælder børneklubben ”Vildbasserne”- og dagplejernes legestue. Og i
2010 er aktivitetsforeningen ”Rødder og Vinger” flyttet ind – med
møder hver anden uge. Men der er plads til flere.
Det er i 2011 i øvrigt 25 år siden Lyngsås borgere overtog dette hus

– og det vil bestyrelsen formentlig fejre på en eller anden måde i
løbet af året. Der er jo rigtig mange ildsjæle, der gennem de 25 år
har brugt tid og kræfter på ”Værestedet” i såvel bestyrelser med at
passe og forbedre huset, og det bør da markeres. Ligeledes må der
arbejde på at få mere liv i huset. På bestyrelsens vegne vil jeg takke
for opbakningen ved vores årlige tegning af støttemedlemsskaber –
som klart viser interesse for at bevare vores ”Værested”.
En af Borgerforeningens faste opgaver er flagalleén – som har været
rejst 11 gange det seneste år og der er endvidere flaget fra den store
flagstang ved Skrænten 3 gange, fordi vi såvel først på året 2010 som
sidst på året ikke har kunne sætte flagstængerne op på grund af
vejret.
En anden fast opgave er julebelysningen – og heldigvis har de nye
ledninger, vi monterede sidste år, vist sig væsentlig mere stabile end
de gamle, så der nu er ganske få udfald.
Vores informationsblad ”LYNGSÅ-POSTEN” er i 2010 omdelt 3
gange – alle blade i A-4 format med farver og sponsortrykning, og
forhåbentlig kan der snart supplere med en aktiv
internethjemmeside. Der opsættes løbende info i ”vægavisen” her
ved ”Værestedet”, hvor Borgerforeningen også har en postkasse.
Afsluttende skal jeg takke mine bestyrelseskolleger og
samarbejdsparter for godt samarbejde i det forløbne år – hvor der
har været nok at se til, ikke mindst med legepladsen. Ligeledes skal
jeg takke vore samarbejdsparter og borgerne for den store
opbakning, vi har – i 2010 med 241 betalende medlemmer.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Gitte Mortensen

