
Årsberetning for 2020 ved Ilbro Borgerforenings generalforsamling 

tirsdag den 7. september 2021. 

 

Denne generalforsamling skulle have været afholdt i januar måned 2020, 

men på grund af Covid 19 kunne vi ikke holde den p.g.a. 

forsamlingsforbudet. 

Derfor er denne beretning for året 2020, idet vi allerede i januar 2022 

holder generalforsamling med beretning for året 2021. 

Året 2020 var et meget atypisk år, hvor der var meget, der ikke kunne 

lade sig gøre. 

I 2020 har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

 

Der blev afholdt 2 spis-sammen aftner i 2020, den 10 marts og den 19. 

september hvor vi var ca. 20 pr. gang. 

 

Affaldsindsamlingen 2020 

Affaldsindsamlingen, som skulle have været afholdt i april måned, blev 

flyttet til lørdag den 19. september, hvor vi var 9 personer der deltog. 

Der blev samtidig rengjort nogle vejskilte. 

Vi fik samlet ca. 23 kg affald, 21 flasker/dåser med pant, 35 uden pant, 

samt mange cigaretskod og en del plastik. 

Vi startede kl. 10 med kaffe/te og brød sponsoreret af Føtex. 

       1 



  

 

Efter indsamlingen sluttede dagen, som sædvanligt, med øl/vand og 

hotdogs.  

 

Den årlige petanquetunering i juni blev aflyst p.ga. covid 19. 

Sct. Hans aften blev ligeledes aflyst af samme årsag. 

 

Vi har indkøbt 3 nabohjælpskilte, som vi satte op i foråret 2020. 

Der skete så desværre det, at et af skiltene blev påkørt og ødelagt. 

Men det lykkedes dog, at få det erstattet af skadevolderens 

forsikringsselskab. 

 

I perioden august til oktober blev der etableret cykelstier i begge 

retninger på omfarts vejen uden om Ilbro. 

Trafikken fra Sæbyvej og Brønderupvej blev så ledt gennem Ilbro. 

I den forbindelse blev der placeret bump 2 steder på vejen gennem Ilbro 

til stor frustration for mange borgere i Ilbro. Det larmede meget når der 

kom tunge lastbiler og andre køretøjer, f.eks. biler med trailere der kørte 

alt for hurtigt over disse bump. 

Vi var flere der var bekymrede for, at der ville komme sætningsskader på 

husene i byen.      2 



 

En del borgere i byen klagede til kommunen over disse bump, som så blev 

fjernet igen. Kommunen opsatte herefter midlertidige 

hastighedsbegrænsnings skilte på Ilbro Byvej. 

 

Borgerforeningen fik bevilget penge fra Landsbyrådet til indkøb af et nyt 

bord/bænkesæt, som vi har placeret ved petanquebanen. 

 

Sidst på året 2020 gik det endelig igennem med tinglysningen af det 

stykke jord ved teglværkssøen, hvor borgerforeningens sten med teksten 

"Fuglsig Teglværks sø" er opstillet.  

 

Tak til John Jensen fordi borgerforeningen har fået lov til at benytte et 

stykke af din jord.  

 

Motion  

Den ugentlige motionsdag er torsdage, med start fra forsamlingshuset kl. 

10. 

Man kan gå/løbe/cykle eller spille petanque. 

Alle er velkommen til at deltage. 
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Foreningen har 8 flag/flagstænger, som kan lånes af borgerforeningens 

medlemmer til brug ved festlige lejligheder i Ilbro.   

  

Petanquebanen kan frit benyttes. 

Bålpladsen overfor forsamlingshuset, hvor vi afholder Sct. Hans aften kan 

også frit benyttes. 

Der er opstillet borde og bænke, og der er mulighed for at grille. 

 

Hjemmesiden/Facebook/Infotavlen/Loerslev.dk 

Alle er velkommen til at sætte opslag på infotavlen, samt orientere sig på 

vores Facebookside og hjemmesiden Loerslev.dk. 

Infotavlen er placeret ud for Ilbro Byvej nr. 102. 

Nøglen til informationskassen kan lånes af Hanne Jørgensen eller 

undertegnede. 

 

Tak til alle der yder en indsats for Ilbro. 

Stor tak til bestyrelsen og deres ægtefæller for indsatsen i 2020. 

 

 

Erik Lilholt Thomsen 

Formand 
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