
Bestyrelsens beretning 26.3.2014 

 

Det har været et gunstigt år for Hald Borgerforening. De frø som blev sået omkring 

områdefornyelsen er begyndt at spire og med statslig og kommunal reservation af 

hhv. 1 og 2 mio. kr. er der basis for at udvikle byen med en afsmittende effekt på hele 

lokalområdet.  

 

Den nedsatte styregruppe, som uden for bestyrelsen har bestået af Hugo Thomsen, 

Lene Bakke og Martin Friis har lavet et stort stykke arbejde. I et nært samarbejde 

mellem styregruppen og den kommunale forvaltning har der været afholdt en række 

møder, hvor borgerne har haft mulighed for at præge det projekt som endeligt skal 

vedtages og bevilliges.  

 

Områdefornyelsen er jo et helt projekt for sig. I den forbindelse er det værd at nævne, 

at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i december fik opbakning til 

at overtage naboejendommen til forsamlingshuset, der med Conny og Geert Olesen 

som mellemmænd blev erhvervet på tvangsauktion. At Conny og Geert Olesen så 

efterfølgende ”forærede” huset til Hald Borgerforening for én krone, var meget 

uventet og er en stor styrkelse af vores forening. Det giver i sig selv nogle muligheder 

i forhold til områdefornyelsen og forsamlingshusets fremtid. Det er fortsat vores plan 

at søge nedrivningsstøtte til naboejendommen.  

 

Bestyrelsen ser med stor tilfredshed tilbage på årets aktiviteter. Der har været rigtig 

god tilslutning til vores fællespisninger. Vi har i bestyrelsen bemærket, at der ved 

bordene er en rigtig god stemning i helt uforpligtigende rammer. Nu håber vi at kunne 

holde ”gryden i kog”. Sidste fællesspisning som havde vores ukrainske medborger 

som kokke blev en bragende succes med over 125 kuverter. Vi takker alle som 

gennem året har brugt tid i køkkenet for at skab disse aftener. 

 

Modeshowet bliver ved med at trække folk af huse, og vi er rigtig glade for at 

arrangørerne tager slæbet. Vi har desværre for andet år i træk ikke afhold dilettant, 

men håber fortsat nogen vil tage handsken op. 

 

Sommerfesten fulgte det sædvanlige koncept, og der kom heldigvis rigtig mange 

mennesker, selv om der i lokalområdet var bekymrende mange private arrangementer. 

Den bålstegte gris går man ikke fejl af. Stor tak til dem som svedte ved bålet hele 

eftermiddagen. 

 

Som noget nyt har vi i år holdt Running dinner: En helt ny måde at møde nye 

mennesker på i vores private hjem. De tilbagemeldinger vi har fået er, at det absolut 

er et arrangement der skal gentages. Vi mener også i bestyrelsen, at der kan blive 

plads til endnu en tradition i vores ”års-kalender”. Det er helt afgørende for det 

sociale liv, at der er nogen der vil hjælpe os med arrangementerne, men det 

allervigtigste er, at borgerne bakker op. 

 

Vi har fortsat et udestående omkring lege- og klatreborgen i Anlægget, og vi søger 

fortsat fondsstøtte til at rejse et nyt. Der er tilsagn fra Landsbyfonden på 33.000 kr. og 

så sent som i går fik vi det glædelige budskab at Nordea-fonden vil støtte projektet 

med 20.000 kr. Selv om vi ikke er helt i mål, er det vores indstilling umiddelbare 



indstilling, at vi går i gang med projektet. Vi vil i hvert fald tage det op på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Det er også blevet en tradition at vi holder forårsklargøring i såvel Anlæg som 

forsamlingshus. I år sætter vi datoen til lørdag d. 9. maj og håber på den sædvanlige 

tilslutning. 

 

I aften til generalforsamlingen er det jo så ”Gambia folket”, der står for maden. Et 

positivt samarbejde som gennem året giver rigtig god aktivitet i forsamlingshuset, 

med åbne arrangementer, der kommer lokalbefolkningen til glæde samtidig med, at vi 

støtter et godt skoleprojekt i Gambia. 

 

Sluttelig vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke Ruth og Børge for det 

praktiske arbejde med udlejning og opsyn med forsamlingshuset.  

 

Visionen for fremtiden ligger i første omgang i hænderne på styregruppen for 

områdefornyelse. Det vil vi jo følge tæt. Har vi fortsat opbakning til 

fællesspisningerne vil det være oplagt at informere i den sammenhæng. Ellers 

indkalder vi til et borgermøde når der er konkrete ting på bordet. 

 

Pbv 

Olav Nørgaard  

  

 

   


