
Hald satser på de unge

Hald tog sidste år et nyopført borgerhus i brug til afløsning af det gamle forsamlingshus, og 
håbet er, at det nye hus med forskelligartede aktiviteter i højere grad vil appellere til de unge.
Det er nemlig de unge, der skal sikre, at Hald også fremover har noget at tilbyde både 
eksisterende og nye beboere.
Det gjorde formanden for Hald Borgerforening, Olav Nørgaard, også klart på foreningens 
generalforsamling torsdag:
- Vi vil i bestyrelsen fremadrettet forbeholde os ret til at understøtte børn og unge og de 
aktiviteter, som børnefamilierne har brug for. Det er afgørende for vores image i forhold at 
være aktive for alle. Det er primært de ældre, som har glæde af fællesspisningerne, det er 
ganske udmærket. Men skal vi holde liv i skole, idrætsforening og købmand, så skal vores 
fokus være på de unge, sagde Olav Nørgaard.
Han kunne fortælle, at det nye borgerhus er kommet godt fra start. Endnu har huset ikke været 
i brug et helt år, så der er ingen ”årsstatistik”, men indtil nu har man oplevet en meget 
tilfredsstillende udlejning.
Olav Nørgaard kom også ind på en omtale af nogle af Borgerforeningens andre gøremål, 
herunder den netop afsluttede multifunktionelle jordfordeling og den igangværende 
områdefornyelse i Hald. Og så hilste han det kommunale  initiativ til et skovrejsningsprojekt 
nord for Bøgely velkommen – ”endnu en appelsin, der falder i vor turban”, som han udtrykte 
det.
En af borgerforeningens næste opgaver bliver at få sat lidt bedre skik på Hald Anlæg, som i 
byggefasen med borgerhuset var været nedprioriteret. Anlægget skal opdateres, så ikke 
mindst den lokale dagpleje kan få et attraktivt miljø at være i.

Et større perspektiv

Sammenfattende udtrykte Olav Nørgaard stor tilfredshed med de opnåede resultater:
- Den helt overordnede strategi med at få nedsat en styregruppe, der tager sig af 
økonomi og møder med kommunen i forhold til borgerhus, områdefornyelse og 
fundraising, har været helt rigtig. Vi har brug for den indsats mindst et par år endnu. 
Og hvem ved – indtil videre har det ene projekt afløst det andet. Det er faktisk unikt, 
at et så stort projekt har kunnet gennemføres i et så relativt lille samfund, sagde han.
- Helt overordnet er det balancen i hele Nordfjends, som er os på sinde. Tingene 
hænger sammen og demografien ændrer sig. Børnetallet giver udfordringer både for 
skole og idrætsforening. Kan det hjælpe med tilflytning af børnefamilier eller 
potentielle børnefamilier, så er det meget vigtigt, at vi er med til at skabe 
mulighederne. Der er jo stor vækst i Løgstrup og Nørre Søby. Det må vi kunne 
udnyttes til at tiltrække dem, der gerne vil have en større grund eller udsigt, sagde 
formanden.

Dystre udsigter

Problemet omkring manglende tilvækst og bosætning blev også taget op af andre på 
generalforsamlingen. I et forøg på at få nogle flere til at flytte til Hald, foreslog Svend 
Meibom og Johan Nielsen, at der bliver annonceret og også på anden vis slået på tromme for 
de 11 byggegrunde, der i snart mange år har været til salg på Søndertoften i Hald. I den 
forbindelse kunne man arrangere en ”aktiv weekend”, hvor man evt. fyldte en bus med 
mennesker og kørte dem på sightseeing i Hald. En tur, hvor deltagerne simpelthen fik vist og 
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fortalt om byens tilbud og smukke omegn.
Dagplejemor Joan Skovgaard illustrerede den aktuelle dyste situation bl.a. med nogle tal fra 
sin hverdag: Da hun startede som dagplejemor i 2006 var der 25 børn i den lokale dagpleje.  
Siden er antallet faldet til nu kun  8 børn! Fremskrevet rækker det ikke til mange nye lokale 
skoleklasser og sportshold…

Borgerforeningens kasserer, Niels Åge Markussen, gennemgik regnskabet, og det udviste et 
årsresultat på minus 4060 kr.
Der var nyvalg af tre bestyrelsesmedlemmer, da hverken Sonja Bavnshøj, Aase Helene Jensen 
eller Rune Walløe ønskede valg på ny. Nye i bestyrelsen blev Ingrid Brammer, Jette 
Agerholm og Søren Hald.

Omkring 100 var mødt til generalforsamlingen, der traditionen tro startede med 
fællesspisning af stegt flæsk med persillesovs.

2


