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Årsberetning for året 2021 ved Ilbro Borgerforenings generalforsamling 

onsdag den 6. april 2022.  

Vi skulle have afholdt generalforsamlingen i januar måned iflg. vedtæg-

terne, men pga. Covid 19 valgte bestyrelsen at udsætte tidspunktet til 

senere på året. 

 

I 2021 har bestyrelsen afholdt 4 møder. 

 

På det først møde den 10.5.2021 besluttede bestyrelsen at udsætte gene-

ralforsamling til efter sommerferieperioden pga. det fortsatte høje smit-

tetal.  

 

Den 17. april 2021 blev den årlige affaldsindsamling afholdt. Der var 7 

personer, der deltog i indsamlingen. Vi fik samlet ca. 45 kg affald.  Der var 

bl.a. 147 dåser, 10 mundbind, 15 stk. take away-emballage og 1 havestol. 

 

Tirsdag den 8. juni deltog 10 personer i den årlige petanqueaften. 

 To af holdene blev vindere af turneringen, og de fik overrakt vinpræmi-

erne. 

De 2 hold var Edna og Tom samt Doris og Kurt.  

 

Til Sct. Hans aften var der ca. 25 personer, der så heksen flyve mod Bloks-

bjerg. Nogle borgere medbragte deres aftensmad og spiste ved bor-

de/bænkesættene. 
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I juni måned valgte bestyrelsen at dele en skrivelse rundt til borgerne i 

Ilbro, hvor vi opfordrede til, at man indbetalte medlemskontingent for 

2021 på dette tidspunkt. I skrivelsen fortalte vi at generalforsamlingen 

blev udsat til efter sommerferieperioden.  Stadig  p.g.a. corona-

situationen. 

 

I sommerperioden var der mulighed for, at vi kunne benytte os af gratis 

besøg på henholdsvis Nordsøen Oceanarium og  Kunstbygningen i Vrå.  

Baggrunden var ønsket om at genstarte kulturlivet, hvorfor foreningerne i 

kommunen - herunder Ilbro Borgerforening - modtog invitationerne. 

 

Sidst i juni måned konstaterede  vi, at der var sket hærværk på et af birke-

træerne på bålpladsen. Heldigvis opdagede vi hærværket dagen efter, at 

unge mennesker holdt studenterfest i forsamlingshuset. Vi havde  efter-

følgende et møde med en af forældrene, som havde opsyn ved festen.  

Vedkommende var godt klar over, at det var de unge, der havde ødelagt 

træet, idet der blev talt om det ved festen. 

Vi aftalte, at de skulle erstatte det ødelagte træ, fjerne resterne af træet 

og plante et nyt.  Borgerforeningen skulle så stå for at vande det nyplan-

tede birketræ. Træet blev først  plantet i september måned, da der så var 

størst mulighed for, at det kom godt fra start, da det normalt regner mere 

i efteråret.  

Træet er ikke så højt som de andre på bålpladsen, men det ser ud til at 

det gror, så vi håber, det med tiden vokser sig stort. 
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Den 7. september 2021 blev der afholdt generalforsamling, hvor der del-

tog 28  personer i spisningen. Efterfølgende kom der yderlige 3 personer 

til selve generalforsamlingen.  

Vi  havde besøg af Jesper  Vanggård, der bor på Gilsigvej med udsigt over 

Ilbro Enge. 

Han gav en orientering om vindmøllerne, som man antagelig påtænker 

opført mellem Høgsted og Ilbro langs motorvejen. 

Der var efterfølgende en del debat om møllerne og deres indflydelse på 

flora og fauna i Ilbro Enge samt områdets borgere. 

Den 15. september afholdt Hjørring Kommune et borgermøde i Vrå Hal-

len - bl.a. vedrørende vindmøllerne. Såvel kommunale politikere som em-

bedsfolk fra Hjørring Kommune orienterede. Mange borgere fra området 

deltog i mødet - herunder adskillige fra Ilbro.  

 

Borgerforeningens bestyrelse har rettet henvendelse til Hjørring kommu-

ne ang. flere huller i asfalten i vejen gennem Ilbro. Desuden er fortovet  

ujævnt flere steder.  

Hullerne i vejen er blev udbedret.  Men desværre blev fliserne på fortovet 

kun rettet op et enkelt sted i denne omgang.  

 

Den 9. november inviterede vi til spis-sammen aften med julemad og ef-

terfølgende bankospil. Der var pænt fremmøde og en hyggelig stemning. 
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Den 25. november tændte vi Ilbros juletræ. Som  tidligere år leverede 

Hjørring Kommune træet mod at Borgerforeningen selv monterede lys-

kæden og rejste træet. 

Som noget nyt inviterede vi til æbleskiver og gløgg, og kakao til børnene i 

forsamlingshuset  i tidsrummet fra kl. 16-17. 

Kl. 17 gik vi i samlet flok hen og tændte juletræet.  

Der var desværre ikke mødt så mange op, så næste jul må vi nok ændre 

på arrangementet. 

 

Motion 

Hver torsdag kl. 10 er der mulighed for at komme ud og gå/løbe/cykle el-

ler spille petanque. Vi mødes ved forsamlingshuset. 

Petanquebanerne kan frit benyttes.  

 

 

Bålpladsen overfor forsamlingshuset kan ligeledes frit benyttes.  

 

Der er opsat borde og bænke ved Fuglsig Teglværkssø, Uggerby å, petan-

quebanerne og på bålpladsen. 
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Ilbro Borgerforenings Hjemmeside/Facebook/Infotavlen  

og Loerslev.dk 

Alle er velkomne til at sætte opslag på infotavlen, som er opsat ud for Il-

bro Byvej nr.102. Nøglen kan lånes hos Hanne Jørgensen eller Erik Thom-

sen. 

Tak til alle der har ydet en indsats for Ilbro. 

Stor tak til bestyrelsen og deres ægtefæller for indsatsen i 2021. 

 

 

 

Erik Lilholt Thomsen 

Formand  


