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Bestyrelsens beretning -2018 

 
 

Først og fremmest var 2018 året, hvor Voerså Borgerforening fyldte 75 år, hvilket blev fejret med en 
jubilæumsfest med flot deltagelse af over 60 personer i november måned.  
 
Bestyrelsen for Voerså Borgerforening har igennem 2018 søgt at virke for vision om at understøtte og 
udvikle en attraktiv bosætning i byen og omegnen gennem en række tiltag og gennem i samarbejde 
med en række andre af foreninger i byen at starte en dialog omkring hvor og hvordan vi gerne vil 
udvikle byen. 
 
Landsby-samarbejdet for området med Lyngså, Præstbro og opland i det såkaldte Landsbyråd, har 
været sat lidt på pause i 2018 i venten på udarbejdelse af grundlaget for etableringen af den nye 
samarbejde inden for rammerne af ”østkystens guld” som i sidste uge afsluttede projektet med 
etableringen af en ny forening ”østkystens guld”.  
 
Bygningerne på Ny Skovgårdsvej 5 bliver gradvist flittigere brugt især til forskellige private 
arrangementer. Driftsøkonomien har dog endnu ikke hængt sammen i 2018 så bestyrelsen har 
besluttet at hæve udlejningsprisen. Vi har endvidere fra slutningen af 2018 igangsat en række 
initiativer til arrangementer som dels skal give flere arrangementer og dels bidrage til at understøtte 
økonomien omkring huset. Vi vil meget opfordre folk til at melde sig på banen hvis man har gode 
forslag til aktiviteter/arrangementer som kan afholdes i huset. 
 
Året 2018 har været et positivt år med gode arrangementer og møder og hvor vi har mødt stor velvilje, 
også kommunalt. 
 
 
Vi har i det forløbne år haft forskellige arrangementer og aktiviteter: 

• Der har igen været afholdt Løvspringsfest i hallen takket være en ihærdig indsats 
fra en kernegruppe af personer.  

• Sankt Hans aften blev igen i 2018 holdt sammen med Byudviklingen, Knud Søhane 
Spejdere og Å-cafeen. Vejret var perfekt og der var stor opbakning til 
arrangementet. 

• Sendt vores nye hjemmeside www.voersaa-by.dk i luften og ditto for Østkystens 
Guld. Til gengæld lukkede vi i efteråret den bette trekants hjemmeside..  

• Musikaftener med det populære Agersted Harmonika-orkester var i 2018 flyttet 
tilbage på krogrunden hvor der blev holdt 3-4 øve-aftener i sommeren. 

• Vi blev igen slutpunktet for året landsbyløb – ikke bare for det konkrete løb 
Præstbro-Lyngså-Voersaa, men også hele løbet, som har strakt sig over hele 
sommeren med løb fra Hulsig i Nord til Voersaa i syd. Vejret var fint og det var et 
vellykket arrangement med langt over 500 deltagere.  

• Der blev i august afholdt endnu vellykket og velbesøgt fællesarrangement med 
VIF´s venner, Byudviklingen og Voerså Kirsebærlaug på krogrunden,  

http://www.voersaa-by.dk/
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• Vi har igennem året fået over langt over 2 mio. kr til kajak-klub projektet på 
havnen og penge til naturprojekter omkring åen og kysten syd for byen samt 
stenrevsprojekt på rimmen ud for Aså Rende 

• Første søndag i advent havde vi igen vores julearrangement. For børnene var der i 
hallen dans og lege omkring juletræet. Dagen sluttede med at julemanden uddelte 
gratis slikposer til børnene. 
 

Rent praktisk: 
  

• I anlægget ved Ny Skovgårdsvej var den tørre sommer lidt hård ved frugt-træerne. 

• Etablering af en sø i anlægget har måttet udsættes til rette materiel kan lejes 
lånes, da området har vist sig at være alt for blot til at det har været muligt af 
gennemføre arbejde ved hjælp af rendegraver. 

• Skolen har etableret de første højbede og planen er at udbygge haveaktiviteterne i 
2019. 

• Kommunens Landsbypedel ordning ydede en god indsats i byen i 2018, med 
nedtagning af hegn ved Foreningshuset, maling af scene og trapper ved 
krogrunden og malings af rækværk ved stadion. 

• Der er kommet nyt tag på garagerne på Ny Skovgårdsvej 
 
Vi vedligeholder vores Flagallè, Naturlegepladsen, Fugletårnet, Shelters, Ophalingspladser til kanoerne, 
Torvet, Julebelysningen. Vi har igen i 2018 valgt af nedprioritere slåning af anlægget.  
 
Alt dette bliver gjort af frivilligt arbejde. 

  
2019 - Opgaver som vi arbejder med:  
 

• Den 16. januar i år afholdt vi Byudviklingsmøde med henblik på at lade de mange forskellige 
foreninger i byen orientere om deres aktiviteter, samt fremkomme med forslag/ønsker, som  
kunne styrke såvel den enkelte forening/institution som indtrykket af byens samlede 
aktivitetsniveau! Mødet gav Borgerforeningens bestyrelse positiv stof til eftertanke, og ”mod” 
på realisering af flere aktiviteter bl.a. i Borgerhuset, herunder eksempelvis: 

• Udvikle ”kaffe-stue” arrangementerne i Borgerhuset herunder etablering af 
fællesspisningsarrangementer i foreningshuset  

• Rom- og Gin-smagnings-arrangementer  
 
Ydermere arbejder vi på at udvikle vores nye hjemmeside og hjemmesiden for Østkystens Guld og 
tilhørende facebook-grupper, alt med henblik på at forbedre kommunikationen med såvel de øvrige 
foreninger som overfor byens borgere. 
  

• Der vil blive afholdt en række møder i forbindelse med landsbyklyngearbejdet. Det nærmere 
omfang er endnu ikke besluttet. 

• Gennemførelse af naturprojekterne omkring åen og havet. 
   

Arrangementerne vil blive bekendtgjort senere på bl.a., Facebook. Hjemmesiden ”Voersaa-by.dk, 
hjemmesiden for landsbyklyngen. 
 
Vi afholder igen i år Skt. Hans fest ved åen og i august fælles-arrangement med VIF´s sponsor cykelløb, 
kirsebær-lauget, og Byudviklingsgruppen. Første søndag i advent har vi igen vores årlige 
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Julearrangement. Løvspringsfest i samarbejde med Præstbro og Lyngså d. 22 april, og Byfest den 31. 
august. 
 
Vi har ikke i borgerforeningen patentløsningen for hvordan tingene skal se ud og gøres, og vi kan kun 
ændre på de ting som vi har kendskab til ønskes anderledes. Det er derfor vigtigt, at vi får input fra 
byens borgere om hvordan vi kan gøre byen til et godt sted at bo. Men det er også vigtigt at vi fortsat 
kan nyde godt af den store frivillige indsat, som ikke bare leveres af borgerforeningens bestyrelse, men 
af den lange række af personer, som gennem året yder en stor indsat med at holde flag-alleen i gang, 
sætter julebelysning op, klipper græs og hække på byen arealer mv. Vi kan stadig ønsker os flere 
frivillige hænder, og med frivillig arbejdsindsat for byen. 
 
Som altid har vi mange personer og ”organisationer” uden hvis bidrag vi ikke ville have nået de ting, 
som er gennemført i det forgangne år. Derfor: 
 
Tak til de mange som støttede med frivilligt arbejde. 
Tak til alle der har ydet sponsorstøtte.  
Tak til Nordjyske Bank for sponsorstøtte til annonce Tak til Sæby net avis for omtale. 
Tak V I F og Bjarne for lån af lokaler til diverse møder. 
. 
 
 
Til sidst rigtig mange tak for et godt samarbejde i bestyrelsen,  

 
Hermed er beretningen til godkendelse.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bjarke Laubek 


