Bestyrelsens beretning - 2020
2020 blev på alle planer et usædvanligt år, hvor året i sin helhed blev præget af den omfattende
nedlukning af store dele af samfundet som følge af COVID-19.
Årets var derfor karakteriseret ved sin stort set fuldkomne nedlukning af alle typer af arrangementer og
aktiviteter. Det betød i sin korthed, at ALLE årlige traditionelle arrangementer som Sankt Hans og
Juletræ for første gang i årtier ikke blev gennemført. Men også de mere daglige arrangementer, med
kaffestue, vin-/gin-/rom-smagninger, arbejdsdage mv. måtte aflyses.
Det lykkedes at afholde en enkelt arbejdsdag, hvor især området omkring Foreningshuset fik en større
runde og med venlig maskinhjælp fik ryddet gamle legehuse, lave kloak, gøre klar til handicapparkering, rydde buske o.m.a. Det lykkedes også i sommeren at få lavet en fernisering med fotos som
Gabriella Hartvig har taget.
Bestyrelsen har som mange andre aflyst mange af sine møder i sommer/efterår, men har i lighed med
det omgivne samfund flyttet møder over på virtuelle platforme, og lykkedes mod slutningen af året at
få igangsat bestyrelsesmøderne igen.
En række af projekterne, som blev søsat i 2019 er fortsat i 2020 trods Coronaen. Det er dog på en
række områder været nødvendigt at tilpasse aktiviteterne i forhold til de rammer som Coronaen har
sat.
Projektgruppen omkring etablering af et nyt butikshus har arbejdet intenst hele året med alle de
forberedende arbejder, som har skulle muliggøre etableringen af en ny butiksbygning. Langt over det
halve arbejde ligger i at få plangrundlaget tilvejebragt, at få finansieringen på plads OG at få selve de
byggetekniske dele på plads. Med udgangen af 2020 har lokalplan og kommunplantillægget være på
plads.
I forbindelse med naturprojektet syd for åen fik vi færdiggjort 4 søer, flyttet grøfter, sat 6,5 km. nyt
hegn og ordnet en række matrikulære forhold, som var påkrævet for at få de rette skeldragninger. De
sidste projektelementer, som omfatter gravearbejder ved åen er igangsat i slutningen af vinteren
2020/2021 og nærmer sig sin afslutning i dagene for denne generalforsamling.
Projektet omkring retablering af ålegræs og stenrev på Rimmen har der været arbejdet på at
opkvalificere ansøgningsmaterialet overfor kystdirektoratet i den meget lange proces, der også ligger
forud for at få alle de mange tilladelser, som skal falde på plads for at kunne få lov at gennemføre
projektet.
Om end der formentligt er andre mere overordnede forhold herunderCovid-19 effekten, folks ønske til
at komme ud af lejlighederne, negative renter i banken og galoperende boligpriser i større byer der alle
har en stor betydning for dette, så kan vi jo konstatere, at de seneste 1-2 år er omsætningen på
boligmarkedet i Voersaa været meget positiv. Vi vælger dog også fra Borgerforeningens side at tro at
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de forskellige tiltag vi har gang i medvirker positivt til at gøre byen attraktiv for bosætning. Særligt
butiksprojektet tror vi får en stor og varende positiv effekt på attraktionsværdien i såvel byen som
omliggende opland og sommerhusområder.
Normalt vil bestyrelsens beretning her lede over i en lang oplistning af alle de spændende
arrangementer og møder som året har budt på. Men ud over de allerede nævnte arrangementer er der
ikke noget på den liste i 2020.
Vi har i 2020 dog efter bedste evne søgt fortsat at vedligeholde vores Flagallè, Naturlegepladsen,
Fugletårnet, Shelters, Ophalingspladser til kanoerne, Torvet, Julebelysningen. Vi har behændigt løst
græsklipningen i anlægget ved at skrælle overjorden af på halvdelen af arealet, som i disse uger er ved
at få lagt sidste hånd på de matrikulære arbejder som endeligt overdrager anlægget til Voersaa
Butikshus.
Vi har også sat gang i en justering af vores hjemmeside som Bent Ahlgreen og Annette Gaarde har
brugt meget tid på at omkalfatre og Bent har brugt megen tid på at holde nyhedsbrevene i live.
Om end 2021 ikke er startet stort bedre end hele 2020, hvad angår aktiviteter eller arrangementer, så
håber vi at andet halvår åbner så meget op igen, at vi kan afholde såvel Sankt Hans og Byfest, men vi
må nok af bitter erfaring sige, at vi nok ikke skal planlægge noget på alt for lang sigt.
Vi konstatere at 1½ år med Corona har delt folk to grupper, hvor den ene er dybt hungrende efter at
komme ud og møde folk mens den anden gruppe er blevet lidt hobitagtige og lever nu glade og
lykkelige uden at skulle til arrangementer. Vi håber der ikke er blevet ALT for mange hobitter efter nu
mere end et år med Corona. Men vi vil som vanligt opfordre alle, der måtte være hungrende efter at
møde andre til at melde ind med gode forslag til aktiviteter eller gerne tage initiativ til aktiviteter.
Vi håber også alle som planlægger arrangementer i andet regi, at melde dem endeligt ind så de kan
komme på hjemmeside hos Østkystens Guld og Voersa By.
Efter et langt og stille 2020 er der nu også endeligt igen ved at komme gang i aktiviteter og især
udlejning i huset på Ny Skovgårdsvej. Vi håber at vi i andet halvår af 2021, kan få en god
belægningsprocent så vi forhåbentligt kan få plus på driften.
Vi regner med i 2021 at arbejde eller genoptage arbejde med bl.a. følgende opgaver:










Genopstart af Voersaa Petanqueklub og etablering af bane ved Foreningshuset på Ny
Skovgårdsvej
Naturprojekt ved åen og havnen
Stenrevs- og ålegræsprojekt
Kajakklub
Arbejdsdage
Butiksprojekt
At fortsat udvikle vores nye hjemmeside og hjemmesiden for Østkystens Guld og tilhørende
facebook-grupper.
Udvikle ”kaffe-stue” arrangementerne i Borgerhuset herunder etablering af
fællesspisningsarrangementer i foreningshuset
Rom- og Gin-smagnings-arrangementer
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Vi har fået etableret en arbejdsgruppe med Jonna Mecklenburg som indpisker som hjælper med at
holde huset rent og pænt, og vi håber at vi vil kunne gennemføre en forårs- og en efterårs arbejdsdag
hvor vi i fællesskab kan holde byens fælles arealer og foreningshuset i pæn stand.
Vi vil dog meget gerne om vi muligvis kunne få en lille gruppe haveansvarlige til de grønne arealer
omkring foreningshuset, som gad at bruge nogle timer om måneden i sommerperioden til at holde
vores grønne arealer og fliser omkring huset i pæn stand.
Arrangementerne vil blive bekendtgjort senere bl.a., Facebook. Hjemmesiden ”Voersaa-by.dk, ,
hjemmesiden for landsbyklyngen.
Som tidligere vil vi opfordre byens borgere om at henvende sig til borgerforeningen, hvis de har ideer
eller tanker omkring byen. Det er vigtigt, at vi får jeres input til at 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 Flagalle, kaffestue-arrangører, arbejdsdag.
Tak til alle der har ydet sponsorstøtte
Tak til Frederikshavn Kommune for at have støtte driften af vores Foreningshus og landdistriktspuljen
for at støtte den generelle drift i byen.
Tak V I F og Bjarne for igen i år at stille op når der skulle laves møder og arrangementer og lette
arbejdsbyrden når der skulle laves udlæg på øl, vand og pølser mv. når der har været møder og
arrangementer
Der skal også rettes en stor applaus og tillykke til såvel Voersaa Kajakklub med især Brian Mølgaard og
John Pristed ved roret, for det kæmpe arbejde og det resultat, der er kommet ud af projektet ved den
gamle havn. Det pynter og giver såvel havnen og byen et fantastisk løft. Det samme er tilfældet for FDF
Møllegården og Frederikshavn Kommune/Limfjordsrådet for såvel renoveringen af Møllegården, som
det store genslyngningsprojekt af Strengsholt Bæk, der også er store løft og attraktionsværdier og
naturforbedringer for området.
Til sidst rigtig mange tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, herunder særligt tak til Bent for hans
store indsats i hans år i bestyrelsen. Vi er glade for at han har indvilliget i at fortsætte med noget af
arbejdet omkring hjemmeside og nyhedsbrev.
Hermed er beretningen til godkendelse.
På bestyrelsens vegne
Bjarke Laubek
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