
1 
 

Årsberetning 2017 ved Ilbro Borgerforenings generalforsamling den 30. januar 

2018. 

 

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og vi har 

haft følgende arrangementer: 

 

Affaldsindsamlingen  

Den årlige affaldsindsamling, ved vejene i og omkring Ilbro, fandt sted søndag den 2. 

april 2017. 

15 personer deltog i indsamlingen, og som vi plejer, startede vi dagen med rund-

stykker og kaffe, inden vi gik i gang. 

Vi samlede ca. 90 kg affald og over 200 flasker og dåser. 

Der var heldigvis ikke så meget affald, som i de forrige år, måske fordi borgerne i Il-

bro er flinke til at samle affald i løbet af året. 

En anden mulighed kan være, at folk er blevet bedre til at lade være med at smide 

affald i naturen.  

Vi kan da håbe, at denne udvikling fortsætter i de kommende år. 

Traditionen tro, sluttede vi affaldsindsamlingen med øl/vand og hotdogs. 

 

Affaldsindsamlingen i 2018 

Den landsdækkende affaldsindsamling finder sted søndag den 22. april. 

Men vi er forhindret denne dag, så vi fremrykker indsamlingen til lørdag den 14. 

april. 

Som vi plejer, mødes vi til formiddagskaffe kl. 10.00 hos undertegnede og Benta in-

den vi går i gang, og alle der har mulighed for at deltage, er velkomne. 
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Petanqueaften den 6. juni 2017. 

Der var desværre kun 5 personer, der mødte op for at spille petanque - men det 

blev alligevel en hyggelig aften. Jens Chr. Larsen fra Lørslev blev nr. 1 og Tom Ludvig-

sen fra Ilbro blev nr. 2. 

 

Sct. Hans aften 

Der var 11 personer, der mødte op på bålpladsen 

Vejret var dårligt, men det lykkedes dog at få tændt bålet. Hanne og Erik havde lavet 

en rigtig flot heks. Snobrødet blev efterfølgende bagt over grillen hos Benta og un-

dertegnede. 

 

Loppemarkedet 

Søndag den 12. november 2017 blev der afholdt loppemarked i forsamlingshuset. 

Der var ikke så mange stande som tidligere, og det var også begrænset, hvor mange 

besøgende der mødte op. 

Så måske skal vi finde på noget nyt, da vi er i hård konkurrence med de mange jule-

markeder, der er rundt omkring. 

 

Legeplads i Ilbro 

Der blev afholdt et møde i forsamlingshuset den 28. marts, hvor vi drøftede mulig-

hederne for at etablere en legeplads i Ilbro. 

Der var 2 mødre til stede ved mødet, hvor der var flere forslag.  

Efterfølgende afholdt borgerforeningens bestyrelse et møde med Klaus Voldum, 

som var tovholder, da der blev etableret en legeplads i Lørslev.   

Han fortalte, at det er meget dyrt at etablere og vedligeholde en legeplads. 

Der er ligeledes faste årlige omkostninger til både forsikring og årlig kontrol.  
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Vi har spurgt Idrætsforeningen, om de evt. kunne tænke sig, at være med, hvis der 

blev etableret en legeplads i forbindelse med sportspladsen. Men Idrætsforeningen 

er ikke indstillet på dette grundet førnævnte omkostninger. 

Konklusionen er derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag  for at op-

rette en legeplads i Ilbro.  

Bestyrelsen vil i stedet opfordre børnefamilierne i Ilbro til at kontakte hinanden  og 

indgå legeaftaler. 

 

Bålpladsen 

Som I måske har set, er der sket store ændringer på bålpladsen, idet vi har lagt nye 

fliser og indkøbt borde og bænke. 

Men vi mangler stadig at flytte nogle store kampesten. 

De skal nemlig erstattes af jordspyd og træstolper, som nemt kan flyttes, når der 

skal slåes græs. Vi har fået bevilget kr. 5.000,- via Landsbyrådet til projektet. 

Lene og Carsten Vittrup har doneret buske og træer, som vi har plantet ved Bålplad-

sen for at give læ.  

Så tak til Lene og Carsten. 

Vi har og sået lupinfrø, og nu må vi afvente, om de spirer. 

En stor tak skal lyde til alle, der indtil nu har hjulpet til med arbejdet. 

Som nævnt, er vi ikke helt færdige med arbejdet på bålpladsen. 

Men vi arbejder videre, når vejret tillader det. 

 

Grøn ordning (møllepenge) 

Borgerforeningen søgte midler fra ordningen til etablering af redskabsrum, indkøb 

af havetraktor og en stenmur. 
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Men vi kom desværre ikke i betragtning. 

Idrætsforeningen var derimod mere heldig med deres ansøgning, idet de blev bevil-

get penge til renovering af forsamlingshuset.  

Det glæder vi os over, da Borgerforeningen jo nyder godt af at kunne låne huset, når 

vi afholder arrangementer. 

 

Vejsag 

I foråret blev vejen mellem Sønderbroen og Søndervej pløjet og harvet op.  

Landmanden, der ejer jorden på begge sider af vejstykket, satte afspærringsbånd op 

ved begge ender og såede majs i vejen. 

Vejen er skolevej for børn fra Søndervej, der via Amdalgårdsvej cykler til Ilbro. 

Desuden benyttes vejen af motionister, der går rundture fra Ilbro via Amdalgårdsvej 

- Søndervej og Ilbrovej.  

Endvidere er den passage for flora og fauna. 

Borgerforeningen har kontaktet Hjørring Kommunes miljøafdeling og protesteret 

over lukningen af vejstykket.  

I et brev fra Hjørring Kommune fremgår det, at man har kontaktet landmanden, som 

oplyste, at vejen ikke er nedlagt, og at der fortsat vil være offentlig adgang. 

Endvidere oplyste landmanden, at der var sået græs i vejen, og når dette var etable-

ret, ville vejen blive tromlet. 

I bestyrelsen har vi løbende kunnet konstatere, at der - som førnævnt - var sået majs 

i vejen og ikke græs, som oplyst af landmanden. 

Vi har derfor været i kontakt med Hjørring Kommunes miljøafdeling flere gange. 

Det resulterede i, at en miljømedarbejder fra kommunen besigtigede forholdene 

omkring vejen i november 2017. 
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Miljømedarbejderen har efterfølgende kontaktet landmanden, som har lovet at 

fjerne de resterende majsplanter på vejstykket.  

Vi kan konstatere, at majsplanterne fortsat ikke er fjernet og Miljømedarbejderen 

har så sent som den 26. januar 2018 skrevet til landmanden og meddelt, 

"Der står stadig majs på en del af vejen og den er ikke tromlet. 

 Jeg forventer, at majsene er fjernet inden den 2. februar 2018.  

Vejstykket mangler også at blive tromlet, hvilket skal ske inden du påbegynder 

markarbejdet.  

Såfremt dette ikke er sket, vil Hjørring Kommune påbyde dig at få retableringen til-

endebragt." 

Disse var ordene fra Hjørring kommune. 

I Borgerforeningens bestyrelse vil vi selvfølgelig fortsat  holde øje med udviklingen i 

sagen. 

Nørrebroen 

Under miljømedarbejderens besigtigelse af vejen, gjorde vi ham opmærksom på det 

faldefærdige Nørrebroen, som er en skændsel at se på. 

Han fotograferede ejendommen og har lovet at undersøge, om der er mulighed for 

at foretage sig noget, da der kan være fare for nedstyrtninger. 

Dette var Borgerforeningens beretning vedr. 2017. 

 

 

 

 


