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Årsberetning for 2018 ved Ilbro Borgerforenings generalforsamling tors-

dag den 31. januar 2019. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

Affaldsindsamlingen 2018 

Den årlige affaldsindsamling i Ilbro fandt sted lørdag den 14. april 2018, hvorimod 

den landsdækkende indsamling først fandt sted den 22. april. 

Årets arrangement var anderledes end tidligere, da jeg dagen før blev ringet op af 

TV 2 NORD, som spurgte, om de måtte komme og følge os under affaldsindsamlin-

gen. Det gav jeg tilladelse til, da det jo er godt at få Ilbro "sat på landkortet". 

På dagen mødte 2 personer op fra TV 2 NORD samt 11 borgere fra Ilbro. 

Som de tidligere år startede vi dagen med kaffe/te i vores udestue med sponsoreret 

morgenbrød fra Føtex. 

Efter kaffen blev dagens opgaver fordelt, og vi gik i gang med affaldsindsamlingen. 

TV holdet fulgte os undervejs, hvor de filmede og interviewede. 

Der blev samlet ca.  74 kg affald og 210 dåser og flasker. 

Også i 2018 var der mindre affald end tidligere, hvilket må siges at være godt. 

Dagens arbejde sluttede med øl/vand og hotdogs. 

TV 2 NORD var med hele dagen, og de gav udtryk for, at det havde været en god og 

hyggelig oplevelse.  

Ilbro kom virkelig på landkortet, da optagelserne blev vist samme aften på TV 2 

NORD. Desuden blev optagelserne også vist på det landsdækkende TV 2. 

Tak til alle der var med til at fjerne affald langs vejene i Ilbro. 

Affaldsindsamlingen i 2019 finder sted søndag den 31. marts, og I er meget vel-

komne til at deltage. 
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Aftentur i Ilbjerge. 

Mandag den 28. maj blev der afviklet en tur på Ilbjerge.  

Ejerlavets formand Laurits Sørensen viste rundt og fortalte bl.a. om træerne i sko-

ven. 

Alt i alt en fin aften, hvor der var 17 deltagere. 

Onsdag den 6. juni - petanqueaften i Ilbro. 

Ved årets petanqueaften deltog 12 personer i spillet. 5 fra Lørslev og 7 fra Ilbro.  

Fint fremmøde, men der er plads til flere næste gang. 

Der blev afviklet mange tætte og spændene kampe.  

Aftenens vindere blev Edna og Tom Ludvigsen, Ilbro, da de har rigtig gode "boldøj-

ne". 

Husk: At petanquebanen kan benyttes frit hele året. 

Sct. Hans Aften 23. juni. 

Ca. 30 personer var mødt op til Sct. Hans bålet, hvor heksen blev sendt ad sted til 

Bloksbjerg.  

Afsløring af Ilbros nye kunstværk 31. juli. 

Som I måske husker, fik Ilbro Borgerforening en anonym donation på 

10.000 kr. ved foreningens 50-års jubilæum i 2014. 

Vi har brugt nogle af pengene til at rejse en sten ved Fuglsig Teglværkssø. 

Vejret var meget dårligt umiddelbart før afsløringen af kunstværket, så vi var lidt 

bekymrede for, om der ville møde nogen op til afsløringen.  

Kl. 19 klarede det heldigvis op, og i løbet af ca. 5 min. kom flere og flere til, så vi til 

sidst var ca. 45 personer på græsset foran stenen. 
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Formanden bød velkommen, hvorefter Knud Jensen, Ilbrogård afslørede kunstvær-

ket, som bærer indskriften "Fuglsig Teglværkssø". 

Herefter fortalte Benta Thomsen om teglværkets historie, samt viste fotos fra områ-

det. Herefter gik snakken livligt mellem de fremmødte. 

Der blev serveret lidt snacks og øl/vand/vin. Alt i alt en rigtig god aften. 

Tak til dem der var med til det praktiske arbejde i forbindelse med rejsningen af ste-

nen.  

Bevillig fra Landsbyforum  

Borgerforeningen fik bevilget 5.500 kr. til forbedring af petanquebanen samt til ma-

ling af flagstænger og borde/bænke sæt.  

Petanquebanen 

Borgerforenings petanquebane er blevet tilført 10,2 tons stenmel, som blev leveret 

af vognmand Jens Tideman til en rigtig god pris. Desuden har han doneret en ny 

skraber til fordeling af stenmelen. Stor tak til Jens.  

Også en stor tak til Tom Ludvigsen, som hjalp med at fordele de mange ton stenmel 

på petanquebanen. 

Bålpladsen  

Lørdag den 3. november fik vi lagt 250 blomsterløg i jorden ved siden af bålpladsen. 

Hjørring kommune havde tidligere udleveret blomsterløg til kommunens borgerfor-

eninger. Lene Vittrup fra bestyrelsen havde hørt om muligheden for at få fat på dis-

se blomsterløg, og hun var også i radioen for at fortælle om vores tiltag ved bålplad-

sen. Nu håber vi på, at der bliver et sandt blomsterflor til foråret. 

Ved samme lejlighed havde Jørgen Larsen lånt en maskine af Jens Tidemand så vi 

kunne flytte kampestenene rundt om pladsen, da de er i vejen, når der skal slås 

græs. Desuden fik vi nedsat flytbare stolper på pladsen.  

Stor tak til dem som deltog i arbejdet på bålpladsen. 
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Motion hver onsdag kl. 10 

Der er fortsat mulighed for at deltage i den ugentlige motion, som starter fra for-

samlingshuset hver onsdag kl. 10. Der er mulighed for at gå/løbe/cykle eller spille 

petanque. 

Vejsagen. 

Det ser nu ud til at markvejen mellem Sønderbroen og Søndervej er nogenlunde til-

bage i samme stand som tidligere, så der er mulighed for at færdes på vejen igen.  

Så det var godt, vi slog et slag for at bibeholde markvejen, som er til stor glæde for 

både motionister og de børn, der benytter den som skolevej. 

Sms-hjertestop/hjerteredder gruppe. 

Der er ved at blive startet en sms-gruppe op i Lørslev, og de har spurgt, om der er 

nogen i Ilbro, der vil være interesseret i at deltage i en sådan gruppe.  

Hvis man er interesseret, kan man kontakte Preben Olsen i Lørslev, tlf. 23 31 90 96. 

Ilbro Auto har sat en hjertestarter op uden for døren til indgangen på sydøst- siden 

af værkstedet. 

Arbejdsopgaver i foråret. 

Vi skal have malet borgerforeningens flagstænger og borde-bænke sæt, inden de 

kan tages i brug til foråret. 

Ændringer på vej i dit kvarter. 

Der er mange i Ilbro, der i marts måned 2018 fik tilsendt et brev fra Hjørring kom-

mune vedr. den kommende renovering af kloakkerne i Ilbro.  

Regnvand og spildevand adskilles i separate ledninger både ude i vejen og på din 

grund. 

Vi regner med at afholde et borgermøde om emnet i 2019. 
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Nabohjælp. 

Der er jo desværre fortsat mange indbrud i Nordjylland.  

Derfor vil vi høre, om der er nogen, der kan tænke sig at tilslutte sig kontaktgrupper 

med de nærmeste naboer vedr. "Projekt Nabohjælp"? 

Hvis der er interesse for det, kunne vi indkøbe 2 til 3 skilte med påskriften "Nabo-

hjælp" og sætte dem op ved indkørslerne til Ilbro og på Ilbro Byvej ved den anden 

side af Brønderupvej.  

Spis sammen aften. 

Er der stemning for, at vi forsøger at afholde spis-sammen aftener i forsamlingshu-

set? 

Hjemmesiden/Facebook siden/Infotavlen/loerslev.dk 

Tak til Erik Jørgensen for at styre borgerforeningens hjemmeside: 

www.ilbroborgerforening.dk og Hanne Jørgensen for at lægge orientering ind på 

vores Facebook side. 

Vi er også nævnt på siden loerslev.dk. Siden omhandler aktiviteter i lokalområdet 

Ilbro, Lørslev, Ugilt og Linderum.  

Husk: At alle er velkomne til at sætte opslag ind i på vores informationstavle ved 

busskuret.  Nøglen til informationsskabet kan lånes af Hanne eller undertegnede.  

Tak til alle, som i løbet af året har ydet en arbejdsindsats for byen. 

Især tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
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