
Beretning	  for	  2014	  –	  Dybvad	  Borgerforening	  
	  
Perioden	  siden	  sidste	  generalforsamling	  har	  budt	  på	  mange	  aktiviteter	  i	  foreningens	  regi,	  og	  
også	  i	  år	  tør	  jeg	  godt	  sige,	  at	  vi	  i	  bestyrelsen	  ikke	  har	  ligget	  på	  den	  lade	  side	  –	  jeg	  tror,	  det	  skal	  
til	  at	  være	  vores	  valgsprog!	  Lad	  mig	  uddybe	  postulatet:	  
	  
Søparkhuset	  er	  for	  alvor	  blevet	  omdrejningspunkt	  for	  foreningens	  møder	  og	  en	  lang	  række	  
arrangementer	  –	  også	  for	  andre	  foreninger	  og	  aktiviteter,	  og	  vi	  kan	  slet	  ikke	  forestille	  os,	  
hvordan	  vi	  skulle	  kunne	  have	  undværet	  det.	  Grøn	  Lørdag	  og	  Sankt	  Hans	  festen	  –	  altså	  vores	  
årlige	  arrangementer	  i	  Søparken	  –	  afvikles	  betydeligt	  mere	  effektivt	  med	  Søparkhuset	  som	  
base.	  I	  år	  har	  vi	  for	  eksempel	  også	  valgt	  at	  lægge	  generalforsamlingen	  her	  i	  det	  lokale,	  som	  
tidligere	  blev	  anvendt	  af	  Open	  Air	  styregruppen,	  men	  som	  jo	  nu	  kan	  anvendes	  på	  anden	  vis.	  
Selve	  projektet,	  der	  egentlig	  startede	  helt	  tilbage	  i	  2011/2012,	  er	  nu	  endeligt	  afsluttet,	  idet	  
tilskuddet	  fra	  LAG	  Vendsyssel	  er	  søgt	  hjem	  og	  landet	  på	  borgerforeningens	  konto.	  Jeg	  vil	  
gerne	  på	  foreningens	  vegne	  takke	  de	  mange	  frivillige,	  der	  har	  medvirket	  til	  rydning	  af	  
området,	  opsætning,	  maling,	  fliselægning,	  VVS-‐arbejde,	  madlavning,	  rengøring	  og	  meget	  
andet,	  samt	  for	  de	  mange	  maskiner	  og	  udstyr,	  som	  vi	  har	  kunnet	  trække	  på	  under	  arbejdet	  
med	  at	  etablere	  dét,	  der	  nok	  er	  Nordjyllands	  flottest	  placerede	  foreningshus.	  Huset	  er	  da	  også	  
blevet	  bemærket	  af	  f.eks.	  Distriktsudvalget,	  der	  har	  afholdt	  møde	  hernede.	  En	  speciel	  tak	  skal	  
også	  i	  år	  lyde	  til	  Norma	  for	  dit	  engagement	  i	  Søparkhuset;	  du	  og	  John	  er	  tæt	  på	  alt	  hvad	  der	  
foregår	  hernede,	  og	  kan	  trækkes	  på	  nærmest	  døgnet	  rundt.	  Når	  sådan	  et	  hus	  skal	  fungere,	  er	  
det	  ofte	  ”alt	  dét,	  som	  ingen	  ser”,	  der	  gør	  den	  store	  forskel.	  	  
	  
Projekt	  genopretning	  af	  Søparken	  har	  vi	  i	  2014	  set	  resultatet	  af.	  I	  2013	  gik	  vi	  sammen	  med	  
Frederikshavn	  Kommunes	  Park	  &	  Vej	  samt	  HedeDanmark	  i	  gang	  med	  en	  omfattende	  
oprydning	  i	  den	  tætte	  bevoksning	  hele	  vejen	  rundt	  om	  søen	  –	  ikke	  bare	  for	  træernes	  skyld,	  
men	  også	  for	  at	  øge	  vandkvaliteten.	  I	  2014	  så	  vi	  så	  parkens	  træer	  springe	  ud,	  og	  fik	  
belægningen	  på	  stierne	  rundt	  om	  søen	  på	  plads	  –	  og	  jeg	  tør	  godt	  sige,	  at	  det	  har	  givet	  et	  løft	  til	  
hele	  området.	  Ud	  over	  den	  øgede	  fremkommelighed,	  er	  selve	  Søparkens	  udtryk	  blevet	  
væsentligt	  anderledes	  efter	  oprydningen.	  Og	  sidst	  på	  året	  hørte	  vi	  så,	  at	  miljøministeren	  har	  
udpeget	  søen	  til	  et	  oprensningsprojekt	  –	  vistnok	  endda	  med	  anlæggelse	  af	  en	  badestrand!	  Det	  
er	  selvfølgelig	  en	  spændende	  tanke	  –	  som	  vi	  dog	  tager	  med	  et	  gran	  salt;	  i	  hvert	  fald	  indtil	  de	  
milliarder,	  der	  er	  afsat	  til	  dén	  slags	  projekter,	  er	  financieret.	  Jeg	  vil	  understrege,	  at	  det	  var	  
med	  stor	  overraskelse,	  at	  foreningen	  erfarede,	  at	  der	  var	  planer	  i	  denne	  retning	  –	  da	  Norma	  
blev	  ringet	  op	  af	  TVNord	  troede	  vi	  i	  første	  omgang,	  at	  der	  måtte	  være	  tale	  om	  en	  anden	  
Søpark	  –	  så	  det	  er	  altså	  ikke	  Borgerforeningen,	  der	  har	  barslet	  med	  badestrand.	  Men	  vi	  hilser	  
naturligvis	  nye	  initiativer	  og	  aktiviteter	  velkomne	  –	  siger	  dog	  også:	  La’	  wos	  nu	  liiige	  se…	  
	  
Dybvad	  Borgerforening	  blev	  grundlagt	  i	  1914	  og	  har	  altså	  kunnet	  fejre	  100	  års	  jubilæum.	  	  
Vi	  har	  i	  den	  forbindelse	  haft	  inviteret	  til	  godt	  gammeldags	  bankospil	  i	  forsamlingshuset,	  til	  
jubilæumsreception	  i	  Søparkhuset,	  samt	  til	  jubilæumsfest	  i	  form	  af	  et	  rigtig	  krobal.	  I	  
forbindelse	  med	  de	  sidstnævnte	  arrangementer	  har	  vi	  haft	  lånt	  mange	  forskellige	  materialer	  



og	  brugt	  vores	  egne	  til	  en	  flot	  udstilling	  om	  byens	  og	  foreningens	  historie,	  som	  også	  
ældrecentrets	  beboere	  har	  haft	  lejlighed	  til	  at	  se	  da	  de	  besøgte	  Søparkhuset	  i	  starten	  af	  
februar	  2014.	  Alle	  arrangementerne	  har	  været	  velbesøgte	  og	  er	  blevet	  afviklet	  i	  god	  stil	  –	  og	  vi	  
har	  været	  glade	  for	  den	  opmærksomhed,	  der	  er	  blevet	  foreningen	  til	  dels	  i	  det	  forgangne	  år.	  
Endnu	  en	  gang	  vil	  jeg	  sige	  tak	  for	  de	  mange	  flotte	  og	  nyttige	  gaver,	  som	  foreningen	  har	  
modtaget	  –	  det	  nåede	  jeg	  ganske	  vist	  også	  at	  sige	  på	  vores	  sidste	  generalforsamling;	  men	  en	  
tak	  kan	  næppe	  siges	  ofte	  nok...	  
	  
I	  september	  måned	  havde	  Borgerforeningen	  i	  samarbejde	  med	  Dybvad	  Idrætsklub	  arrangeret	  
”Søparkløb”	  med	  professionelt	  udstyr,	  og	  med	  invitation	  til	  områdets	  løbeklubber.	  Ruten	  gik	  
både	  igennem	  den	  nye	  og	  den	  gamle	  del	  af	  parken	  –	  og	  selvom	  det	  hverken	  publikums-‐
mæssigt	  eller	  deltagermæssigt	  var	  en	  kæmpe	  succes,	  så	  var	  det	  et	  godt	  førstegangs-‐forsøg	  på	  
at	  stable	  noget	  nyt	  på	  benene.	  Og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  kommer	  til	  at	  fortsætte	  
samarbejdet	  med	  Idrætsklubben	  på	  dette	  område	  i	  2015	  –	  Søparken	  er	  vist	  noget	  nær	  ideel	  til	  
formålet,	  og	  det	  er	  ALTID	  rart	  at	  se	  ordene	  ”Dybvad”	  og	  ”Søparken”	  i	  annoncer	  og	  på	  plakater	  
for	  positive	  tiltag.	  
	  
Også	  i	  2014	  arrangerede	  vi	  besøg	  på	  vingården	  ”Alderslyst”,	  hvor	  vi	  kunne	  konstatere,	  at	  
vinen	  ikke	  var	  blevet	  mærkbart	  bedre	  siden	  vores	  seneste	  besøg	  i	  2013!	  Der	  er	  vist	  noget	  
med,	  at	  druerne	  altså	  HAR	  bedre	  af	  mere	  sol	  og	  mere	  varme…	  Men	  spændende	  at	  høre	  om	  
vinproduktion	  på	  disse	  himmelstrøg	  –	  og	  så	  var	  maden	  rigeligt	  til	  at	  kompensere	  for	  de	  noget	  
syrlige	  druer!	  	  	  
	  
En	  ansøgning	  til	  Distriktsudvalget	  allersidst	  i	  2014	  bar	  frugt	  –	  vi	  har	  en	  idé	  om,	  at	  vi	  gerne	  vil	  
skabe	  mere	  aktivitet	  i	  ”den	  nye	  Søpark”;	  og	  vores	  planer	  går	  i	  retning	  at	  et	  indhegnet	  område	  
ved	  åen,	  hvor	  et	  antal	  dyr	  kan	  græsse.	  Med	  bevillingen	  fra	  Distriktsudvalget	  kan	  vi	  gå	  i	  gang	  
med	  hegnsprojektet	  dette	  forår,	  og	  kommer	  i	  den	  nærmeste	  tid	  med	  et	  udspil	  til	  den	  her	  nye	  
aktivitet	  i	  området.	  
	  
Ungdomsfonden	  har	  i	  2014	  bl.a.	  udloddet	  midler	  til	  lokale	  unge	  mennesker,	  der	  stadig	  er,	  eller	  
har	  været	  på	  rejse	  til	  varmere	  himmelstrøg	  –	  bl.a.	  Indien,	  Laos	  og	  Australien.	  Vi	  er	  glade	  for	  at	  
administrere	  fondens	  midler	  –	  og	  dermed	  at	  kunne	  støtte	  aktiviteter	  for	  de	  aldersgrupper,	  der	  
ikke	  ligefrem	  udgør	  størstedelen	  af	  vores	  medlemsskare.	  	  
	  
På	  hjemmesiden	  dybvadby.dk	  har	  vi	  en	  god	  kalenderfunktion,	  hvor	  både	  foreningers	  og	  
forretningers	  arrangementer	  i	  området	  bliver	  vist.	  Kalenderen	  giver	  et	  godt	  overblik	  over	  de	  
mange	  ting,	  der	  sker	  i	  byen	  –	  og	  vi	  opfordrer	  alle	  til	  at	  benytte	  både	  kalenderen,	  hjemmesiden	  
og	  vores	  Facebook-‐side	  Dybvad	  Online;	  samt	  naturligvis	  til	  at	  bakke	  op	  om	  de	  aktiviteter,	  der	  
bliver	  omtalt	  her.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  også	  fremover	  styrker	  de	  initiativer,	  der	  arrangeres	  og	  
afvikles	  lokalt.	  Vi	  har	  i	  2014	  set,	  hvordan	  styregruppen	  bag	  Open	  Air	  måtte	  smide	  håndklædet	  
i	  ringen	  på	  grund	  af	  et	  spinkelt	  økonomisk	  resultat	  –	  og	  også	  på	  de	  kommunale	  tilskud	  til	  
foreningslivet,	  er	  der	  smalhals	  i	  øjeblikket.	  Derfor	  opfordrer	  vi	  til,	  at	  borgerforeningens	  
medlemmer	  også	  støtter	  op	  om	  andre	  foreninger	  i	  lokalområdet	  –	  og	  ikke	  mindst	  kommer	  



med	  gode	  ideer	  til,	  hvordan	  vi	  kan	  udvikle	  f.eks.	  Dybvad	  Online	  eller	  andre	  tiltag,	  der	  kan	  gøre	  
det	  lidt	  bedre	  for	  os	  alle	  sammen	  at	  stå	  sammen	  om	  byens	  liv.	  	  	  
	  
Det	  bringer	  mig	  frem	  til	  nedrivningspuljen,	  som	  desværre	  ikke	  endnu	  har	  tilgodeset	  Dybvad	  i	  
forhold	  til	  de	  ønsker,	  vi	  som	  forening	  har	  indbragt.	  Dog	  er	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  
sikkert,	  at	  både	  den	  gamle	  skole	  på	  Hanken	  og	  det	  lille	  hus	  på	  hjørnet	  af	  Aalborgvej	  og	  
Anlægsvej	  er	  på	  listen,	  og	  at	  nedrivningen	  her	  går	  i	  gang	  inden	  længe.	  Vi	  har	  på	  det	  seneste	  
set,	  hvordan	  nedrivningen	  af	  et	  hus	  i	  Winkelsgade	  har	  givet	  mere	  ”luft”	  til	  området	  –	  og	  vi	  
kunne	  ønske,	  at	  dette	  var	  tilfældet	  andre	  steder	  også.	  Vi	  er	  bekymrede	  for	  faldefærdige	  
ejendomme	  rundt	  omkring	  i	  byen	  –	  ikke	  mindst	  det	  hvide	  hus	  skrået	  over	  for	  den	  gamle	  
døgner,	  og	  desværre	  også	  for	  den	  gamle	  realskole,	  der	  får	  flere	  og	  flere	  skader	  –	  der	  endda	  er	  
blevet	  meget	  synlige	  nu,	  hvor	  de	  store	  træer	  hele	  vejen	  rundt,	  er	  fældet.	  Men	  vi	  gør	  vores	  
bedste	  for	  at	  følge	  med	  i	  arbejdet	  med	  nedrivningspuljen,	  og	  har	  da	  også	  drøftet,	  hvordan	  
borgerforeningen	  eventuelt	  kunne	  træde	  til	  –	  f.eks.	  med	  oprettelse	  af	  en	  byfond	  eller	  lignende.	  
Men	  dét	  er	  altså	  stadig	  på	  tegnebrættet.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  heldigvis	  set,	  hvordan	  
opbakningen	  bag	  vores	  og	  kommunens	  arrangement	  om	  energirenovering	  på	  kroen	  sidst	  i	  
2014	  var	  overvældende	  –	  så	  vi	  kan	  jo	  også	  håbe	  på,	  at	  et	  enkelt	  hus	  eller	  to	  blev	  afhændet	  til	  
folk	  med	  hænderne	  rigtigt	  skruet	  på,	  der	  kan	  drage	  nytte	  af	  de	  muligheder	  for	  energitilskud	  
og	  lignende,	  der	  af	  og	  til	  dukker	  op.	  
	  
Til	  slut	  vil	  jeg	  sige	  en	  stor	  tak	  til	  bestyrelsen	  for	  det	  store	  stykke	  arbejde,	  der	  er	  blevet	  
præsteret	  hele	  vejen	  rundt	  –	  især	  i	  forbindelse	  med	  jubilæet,	  men	  også	  med	  de	  mange	  andre	  
aktiviteter,	  som	  foreningen	  tager	  del	  i.	  Vi	  har	  et	  godt	  samarbejdsklima	  og	  får	  udrettet	  noget	  på	  
møderne	  –	  der	  er	  god	  stemning	  og	  jeg	  synes,	  at	  vi	  får	  vendt	  rigtig	  mange	  aspekter	  af	  dét	  at	  
agere	  som	  forening	  i	  lokalsamfundet	  med	  de	  fordele	  og	  ulemper,	  dét	  medfører.	  
	  
Tak	  for	  dét	  –	  og	  tak	  for	  ordet;	  herefter	  vil	  jeg	  overlade	  beretningen	  til	  generalforsamlingens	  
behandling!	  
	  

Jesper	  Koldtoft	  
marts	  2015	  


