
1 
 

Årsberetning for 2019 ved Ilbro Borgerforenings general-

forsamling torsdag den 30. januar 2020. 

Der er nu gået 1 år siden sidste generalforsamling, og vi har lige forladt 

2019, og er startet på et nyt årti. Man skal lige vænne sig til at skrive 

2020. 

Siden sidste generalforsamling har borgerforeningens bestyrelse afholdt 5 

møder, og der har været følgende arrangementer: 

Affaldsindsamlingen 2019. 

Affaldsindsamlingen fandt sted søndag den 31. marts. 

9 personer var mødt op til dagens indsamling og rengøring af skilte i Ilbro. 

Vi startede med kaffe/te og morgenbrød. Morgenbrødet  blev, som tidli-

gere år, sponsoreret af Føtex. 

Herefter fordelte vi opgaverne, og gik i gang med dagens arbejde. 

Der blev indsamlet  ca. 65 kg affald i og omkring Ilbro - bl.a. en springma-

dras, 70 dåser og rigtig mange cigaretskod.  

I 2019 var der stort fokus på at fjerne de giftige cigaretskod fra naturen, 

da nogle fugle fejlagtigt tror, de er spiselige og fodrer deres unger med 

dem.  

Efter ca. 2 timers indsamling var det tid til at afslutte med hotdogs, øl og 

vand. 

Så alt i alt en god dag for naturen i og omkring Ilbro. 

Affaldsindsamlingen i  2020 finder sted søndag den 26. april, og alle er 

meget velkommen til at deltage. 
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Spis-sammen aftner i 2019. 

Som noget nyt har der i 2019 været afholdt 3 Spis-sammen aftner med 

rigtig pæn tilslutning. Der var mellem 27 og 35 deltagere. 

Den næste Spis-sammen aften bliver tirsdag den 10. marts 2020. Så I må 

gerne notere datoen allerede nu. 

 

Flagstænger og borde-/bænke sæt. 

Vi fik malet flagstænger og borde-/bænke sæt, så de blev klar til opsæt-

ning sidste forår. Hvert år sætter vi borde-/bænke op ved Fuglsig Tegl-

værkssø, Uggerby å, petanquebanen og bålpladsen. 

Vores flagstænger blev sat op i hver ende af Ilbro, så vi kunne flage i an-

ledning af forårets konfirmation.  

Borgerforeningen har 8 flag og 8 flagstænger, der kan lånes af borger-

foreningens medlemmer til brug ved festlige lejligheder. 

Petanqueaften 5. juni 2019. 

Det mødte 11 personer op til denne aften, 5 fra Lørslev og 6 fra Ilbro.  

10 personer blev opdelt på 5 hold med hver 2 personer, og  alle hold spil-

lede mod hinanden. 

Margit og Preben Olsen fra Lørslev blev årets vindere 

Husk at petanquebanerne er til fri afbenyttelse året rundt. Petanque-

kuglerne kan lånes hos undertegnede. 
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Sct. Hans Aften 23. juni 

Der var mødt 10 personer, som startede aftenen med at grille på bålplad-

sen og spise deres medbragte aftensmad. Senere mødte der yderligere 

ca. 20 personer op, da bålet skulle tændes. En fin heks blev sendt til 

Bloksbjerg.  

Vi sang nogle sange, som Egon Djernæs spillede til. 

 

Blomsterløg. 

Hjørring kommune donerede ca. 250 påskeliljeløg, som vi lagde i jorden 

ved indkørslerne til Ilbro. Vi håber, de vil blomstre her til foråret.  

 

Nyt læskur  

Læskuret midt i Ilbro blev beskadiget i efteråret, formentlig i et stormvejr.  

Vi kontaktede derfor kommunen, som her i januar måned satte et nyt læ-

skur op. 

Motion  

Den ugentlige motionsdag er flyttet fra onsdage til torsdage. Vi mødes kl. 

10 ved forsamlingshuset. 

Der er mulighed for at gå/løbe/cykle eller spille petanque. 
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Nabohjælp 

17 husstande i Ilbro er nu tilmeldt Nabohjælp. 

Borgerforeningens bestyrelse planlægger derfor at indkøbe 3 Nabohjælp-

skilte til opsætning ved indkørslerne til Ilbro samt ved den lukkede ende 

af Ilbro Byvej nord for Brønderupvej.  

Jeg vil samtidig opfordre flere beboere til at tilmelde sig Nabohjælp. 

 

Hjemmesiden/Facebook/Infotavlen/Loerslev.dk 

Husk: At alle er velkommen til at sætte opslag på Infotavlen, samt orien-

tere sig på vores Facebookside og hjemmesiden Loerslev.dk. 

Nøglen til informationskassen kan lånes af Hanne Jørgensen eller under-

tegnede. 

Tak til alle der i årets løb har ydet en indsats for Ilbro. 

En særlig tak til bestyrelsen og ægtefæller for arbejdet i 2019. 

 

 

 

 

Erik Lilholt Thomsen 

Formand 


