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Årsberetning	  2013	  

Smørrebrød:	  
Noget	  af	  det	  første	  vi	  diskuterede	  på	  bestyrelsesmødet	  efter	  sidste	  generalforsamling	  var	  
emnet	  smørrebrød	  J	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  vi	  ikke	  er	  her	  for	  at	  spise	  smørrebrød…	  men	  jeg	  er	  nødt	  
til	  at	  komme	  ind	  på	  det	  J	  Det	  var	  simpelthen	  for	  skrabet,	  og	  det	  fik	  vi	  da	  også	  en	  del	  at	  høre	  
for.	  F.eks.	  på	  en	  mail,	  hvor	  et	  medlem	  skrev	  ”Det	  var	  en	  rigtig	  god	  generalforsamling,	  men	  med	  
Jeres	  nye	  indtægt	  mener	  jeg,	  I	  skulle	  få	  det	  smørrebrød	  vi	  går	  og	  glæder	  os	  	  til	  må	  blive	  lidt	  
bedre.	  I	  kunne	  måske	  prøve	  på	  Englystskolen,	  de	  har	  et	  godt	  ry.”	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  støtte	  Høll	  
Kiosken,	  og	  vi	  har	  endda	  selv	  prøvesmagt	  smørrebrødet	  ved	  sidste	  bestyrelsesmøde,	  så	  må	  vi	  
jo	  håbe,	  at	  I	  også	  kan	  godkende	  det	  senere	  J	  

Vedrørende	  afstemning	  om	  kontingent	  sidste	  år,	  hvor	  bestyrelsen	  anbefalede	  at	  fastholde	  
kontingentet	  på	  kr.	  100,-‐	  og	  efterfølgende	  blev	  der	  så	  stemt	  om	  det	  med	  det	  resultat,	  at	  det	  
steg	  til	  kr.	  150,-‐	  Der	  har	  været	  snak	  om	  måden,	  der	  blev	  stemt	  på,	  men	  jeg	  må	  sige,	  at	  
efterfølgende	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  den	  forhøjede	  stigning	  har	  åbnet	  op	  for	  nye	  muligheder	  for	  
det	  videre	  arbejde	  i	  bestyrelsen	  med	  videreudvikling	  og	  aktiviteter	  i	  området,	  hvilket	  vi	  i	  
bestyrelsen	  synes	  er	  rigtig	  spændende	  at	  arbejde	  med.	  	  

Udstykning	  Marius	  Mikkelsensvej:	  
Sidste	  efterår/vinter	  tog	  Vejle	  Kommune	  fat	  på	  forarbejdet	  til	  den	  udstykning,	  der	  er	  planlagt	  
ved	  Marius	  Mikkelsensvej.	  Vi	  brugte	  en	  del	  tid	  på	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  der	  fandtes	  nogle	  gamle	  
servitutter	  eller	  tinglysninger	  af	  ældre	  dato,	  der	  kunne	  sikre	  at	  området	  ved	  Marius	  
Mikkelsensvej	  kunne	  fortsætte	  som	  offentligt	  grønt	  areal.	  Kommunen	  udbad	  sig	  idéer	  og	  
forslag	  til,	  hvad	  grunden	  kunne	  bruges	  til	  udover	  udstykning	  af	  4	  sommerhusgrunde.	  
Grundejerforeningen	  fremsendte	  et	  forslag,	  der	  i	  forkortet	  form	  lyder	  således:	  
GF	  ønsker	  en	  overordnet	  plan,	  der	  sikrer	  matriklens	  status	  som	  offentligt	  område.	  Vi	  foreslog	  
derfor	  at	  lave	  en	  Fællesplads	  til	  gavn	  for	  fastboende	  og	  de	  mange	  turister,	  der	  hvert	  år	  
besøger	  området.	  En	  Fællesplads,	  hvor	  der	  er	  rum	  og	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  naturen	  med	  
naturmaterialer,	  der	  indbyder	  til	  oplevelser	  og	  fysisk	  udfoldelse	  og	  aktivitet	  i	  samspil	  med	  
naturen	  i	  relation	  til	  stranden	  og	  kystområdet.	  

Vi	  vil	  gerne	  lave	  en	  fællesplads,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  ALLE	  med	  interesse	  i	  et	  aktivt	  liv	  i	  og	  tæt	  
på	  naturen.	  Målgruppen	  er	  både	  de	  fastboende	  og	  turisterne.	  

Vores	  idé	  om	  en	  Fællesplads	  med	  naturlegeredskaber	  kunne	  bl.a.	  inkludere	  svævebane,	  
grillhytte,	  shelters	  m.m..	  Sidstnævnte	  giver	  cykelfolket	  mulighed	  for	  at	  krybe	  i	  ly	  for	  natten.	  
For	  at	  skabe	  en	  samhørighed	  med	  fjorden,	  kunne	  der	  via	  den	  offentlige	  sti	  ned	  til	  fjorden	  være	  
en	  badebro	  og	  en	  ponton.	  Kun	  fantasien	  sætter	  grænser	  for,	  hvad	  denne	  skønne	  beliggenhed	  
kan	  benyttes	  til	  for	  at	  skabe	  et	  friluftsliv,	  der	  kan	  være	  både	  udfordrende,	  lærerigt,	  sjovt,	  
grænseoverskridende	  –	  eller	  måske	  bare	  give	  en	  god	  og	  hyggelig	  oplevelse.	  
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De	  indkomne	  forslag	  har	  åbenbart	  ikke	  været	  interessante	  nok,	  for	  Vejle	  Kommune	  valgte	  at	  
arbejde	  videre	  med	  udstykningsprojektet.	  Dog	  synes	  vi,	  at	  det	  er	  bekymrende,	  at	  kommunen	  
valgte	  IKKE	  at	  lave	  en	  miljøvurdering	  af	  matriklen,	  da	  der	  som	  bekendt	  er	  Lillebæltsler	  i	  
undergrunden.	  Ved	  kommunen,	  hvad	  der	  sker,	  når	  man	  begynder	  at	  grave	  og	  fjerner	  alle	  de	  
træer,	  der	  er	  med	  til	  at	  holde	  på	  jorden?	  Når	  man	  først	  har	  fjernet	  alle	  træerne	  og	  der	  bliver	  
belastning	  af	  køretøjer,	  huse	  og	  husholdninger,	  har	  man	  så	  lavet	  beregninger	  over,	  hvilken	  
påvirkning	  og	  indflydelse	  det	  har	  på	  undergrunden?	  Det	  kan	  vi	  måske	  få	  svar	  på,	  senere	  på	  
aftenen	  og	  evt.	  få	  mere	  at	  vide	  om,	  hvor	  langt	  man	  er	  i	  projektet.	  
Det	  eneste	  positive	  ved	  lokalplanen	  for	  Marius	  Mikkelsensvej	  er,	  at	  de	  fire	  nye	  grundejere	  
SKAL	  være	  medlemmer	  af	  grundejerforeningen.	  Denne	  klausul	  gælder	  sjovt	  nok	  ikke	  i	  andre	  
lokalplaner,	  men	  vi	  havde	  nu	  hellere	  beholdt	  området	  som	  et	  offentligt	  grønt	  område.	  
	  
Jeg	  har	  dog	  for	  nylig	  erfaret	  fra	  Gårslev	  Lokalråd,	  at	  de	  påtænker	  at	  opsætte	  en	  grillhytte	  på	  
Gimlegrunden,	  hvis	  der	  gives	  tilladelse,	  så	  vi	  overvejer	  at	  indgå	  et	  samarbejde	  om	  dette	  
projekt	  	  og	  lave	  en	  fællesplads	  på	  Gimlegrunden.	  Hvis	  vi	  indgår	  i	  dette	  samarbejde,	  er	  det	  
vores	  håb,	  at	  kommunen	  opsætter	  toiletter	  og	  laver	  en	  badebro,	  men	  aktivitetsredskaberne	  
kommer	  vi	  nok	  selv	  til	  at	  skaffe	  en	  del	  af	  pengene	  til	  sammen	  med	  Gårslev	  Lokalråd.	  Vi	  vil	  
naturligvis	  søge	  en	  masse	  fonde,	  men	  det	  er	  ikke	  altid	  nok,	  og	  så	  er	  det	  jo	  rart	  at	  have	  lidt	  
penge	  selv.	  
	  
Heldigvis	  tilbød	  Rotary	  Børkop	  os	  at	  betale	  halvdelen	  af	  hjertestarteren,	  der	  hænger	  hos	  
Egebart	  Auto.	  Vi	  kunne	  også	  godt	  tænke	  os	  en	  i	  Hvidbjerg/Mørkholt	  området,	  og	  vi	  har	  søgt	  
Trygfonden	  de	  seneste	  to	  år,	  men	  har	  desværre	  fået	  afslag	  igen	  i	  år.	  Vælger	  vi	  at	  købe	  en	  selv	  
koster	  den	  ca.	  kr.	  18.000,	  da	  den	  skal	  kunne	  tåle	  at	  hænge	  udenfor	  hele	  året.	  	  
Så	  er	  det	  rart,	  at	  vi	  har	  lidt	  penge	  i	  foreningen.	  
	  
Heldigvis	  var	  vi	  så	  heldige	  at	  få	  bevilget	  penge	  af	  LAG	  fonden	  til	  to	  nye	  trapper,	  der	  forbinder	  
Mørkholt	  og	  Mørkholt	  Hage	  og	  der	  var	  heldigvis	  også	  nogle	  lokale	  medlemmer	  i	  området,	  der	  
lagde	  arbejdskraft	  i	  at	  få	  støbt	  samt	  samlet	  og	  opsat	  trapperne	  ellers	  kunne	  det	  være	  blevet	  en	  
bekostelig	  affære	  i	  arbejdsløn,	  da	  det	  tog	  et	  par	  weekender.	  Tusind	  tak	  for	  indsatsen	  både	  til	  
Ole	  Bager	  og	  Torben	  Juul,	  der	  lagde	  et	  stort	  arbejde	  i	  at	  få	  det	  hele	  tegnet,	  bestilt	  og	  planlagt	  
samt	  til	  de	  frivillige,	  der	  hjalp	  til,	  så	  projektet	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  	  

Havde	  vi	  ikke	  haft	  penge	  på	  kontoen,	  var	  Hvidbjergbøgerne	  ikke	  blevet	  genoptrykt,	  så	  det	  er	  
vi	  jo	  rigtig	  glade	  for.	  For	  første	  gang	  indgik	  vi	  i	  et	  samarbejde	  med	  Gårslev	  Lokalråd	  og	  Gårslev	  
Kulturklub.	  Vi	  har	  fået	  genoptrykt	  bøgerne	  ”Hvidbjerg	  –	  Perlen	  ved	  Vejle	  Fjord”	  og	  ”Hvidbjerg	  
–	  et	  andet	  Skagen”.	  Vi	  har	  søgt	  rigtig	  mange	  fonde	  om	  midler	  til	  genoptrykning	  af	  de	  to	  bøger.	  
Det	  er	  dog	  ikke	  lykkedes	  os	  at	  få	  hele	  beløbet	  indsamlet	  ved	  donationer,	  så	  det	  resterende	  
beløb	  skal	  dækkes	  ind	  via	  salg.	  Vi	  har	  i	  fællesskab	  fået	  genoptrykt	  200	  eksemplarer	  af	  hver	  
bog.	  Derudover	  fik	  vi	  et	  meget	  fordelagtigt	  tilbud	  på	  ekstra	  køb	  af	  100	  eksemplarer	  af	  hver	  
bog.	  Dette	  valgte	  vi	  at	  takke	  ja	  til.	  Først	  når	  de	  første	  200	  fælles	  eksemplarer	  er	  solgt,	  kan	  vi	  
begynde	  at	  sælge	  af	  vores	  egen	  beholdning	  på	  de	  100	  eksemplarer.	  Vi	  har	  allerede	  fået	  
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forhåndstilsagn	  fra	  en	  lokal	  bank	  om,	  at	  de	  er	  interesserede	  i	  at	  købe	  nogle	  eksemplarer,	  som	  
de	  vil	  bruge	  som	  gaver,	  ligesom	  der	  også	  allerede	  er	  indgået	  forhåndsbestillinger	  fra	  
medlemmer	  af	  grundejerforeningen.	  Det	  eneste	  vi	  var	  uenige	  om	  i	  samarbejdet	  var	  
udgivelsesdatoen.	  Det	  var	  vigtigt	  for	  os,	  at	  kunne	  sælge	  bøgerne	  her	  i	  aften	  og	  Gårslev	  
Kulturklub	  ville	  have,	  at	  vi	  skulle	  vente	  til	  deres	  store	  efterårsudstilling.	  Kompromiset	  blev,	  at	  
de	  bliver	  solgt	  i	  aften	  og	  derefter	  først	  igen	  den	  28.	  og	  29.	  september,	  hvor	  der	  på	  udstillingen	  
er	  fokus	  på	  lokale	  Hvidbjerg	  malere,	  Det	  er	  specielt	  malerne,	  der	  er	  nævnt	  i	  den	  ene	  bog	  
”Hvidbjerg	  –	  et	  andet	  Skagen”	  de	  vil	  koncentrere	  sig	  om.	  Entre	  prisen	  til	  Gårslev	  Kulturklubs	  
udstilling	  er	  kr.	  25,-‐.	  Så	  får	  man	  både	  en	  god	  oplevelse	  og	  samtidig	  al	  den	  kaffe	  og	  lagkage,	  
man	  har	  lyst	  tilJ	  Efter	  denne	  udstilling	  vil	  alle	  tre	  foreninger	  sælge	  løs	  af	  bøgerne.	  
Vi	  håber,	  at	  vi	  ved	  andre	  sager,	  kan	  arbejde	  sammen	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  foreninger.	  Blot	  det	  
er	  til	  gavn	  for	  lokalområdet	  og	  lokalområdets	  kultur	  og	  historie.	  
	  
Flextur:	  
Som	  noget	  nyt	  startede	  Flex	  tur	  op	  den	  1.	  september	  sidste	  år.	  Af	  den	  respons,	  som	  jeg	  har	  
modtaget,	  er	  det	  ikke	  et	  tilbud,	  der	  er	  blevet	  benyttet	  ret	  meget,	  og	  jeg	  har	  modtaget	  flere	  
mails,	  hvor	  folk	  spørger	  om	  det	  dog	  ikke	  kan	  arrangeres,	  så	  det	  bliver	  muligt	  at	  blive	  kørt	  til	  
Fredericia	  i	  stedet	  for	  som	  nu	  til	  Børkop.	  Dette	  har	  jeg	  forhørt	  mig	  om,	  men	  det	  er	  desværre	  
ikke	  en	  mulighed,	  der	  er	  inde	  i	  overvejelserne.	  Hvorfor?	  Ja	  det	  kan	  politikerne	  forhåbentlig	  
svare	  på	  senere.	  Det	  kan	  vel	  være	  lige	  meget	  om	  man	  kører	  7-‐8	  kilometer	  den	  ene	  eller	  den	  
anden	  vej,	  hvis	  flertallet	  gerne	  vil	  til	  Fredericia.	  Der	  er	  jo	  også	  mange	  fredericianere,	  der	  har	  
sommerhus	  herude,	  så	  hvorfor	  ikke	  tilbyde	  begge	  muligheder?	  
	  
Arrangementer:	  
	  
Naturvandringer:	  
Vi	  har	  i	  år	  valgt	  at	  lave	  to	  naturvandringer	  med	  naturvejleder	  Sten	  Hedrup,	  da	  disse	  ture	  er	  
meget	  populære.	  Den	  første	  fandt	  sted	  lørdag	  den	  8.	  juni	  ved	  Niels	  Pedersensvej	  og	  foregik	  i	  
Mørkholt	  området,	  hvor	  vi	  bl.a.	  gik	  på	  de	  to	  nye	  trapper.	  Den	  næste	  finder	  sted	  lørdag	  den	  31.	  
august	  og	  tager	  udgangspunkt	  i	  Rands	  Fjord.	  Hvor	  vi	  præcis	  skal	  mødes,	  sender	  jeg	  infobrev	  
om	  senere,	  ligesom	  det	  kommer	  i	  opslagskasserne.	  Derudover	  havde	  Vejle	  Kommune	  i	  
samarbejde	  med	  Økolariet	  et	  arrangement	  med	  Sten	  Hedrup	  torsdag	  den	  18.	  juli	  under	  
temaet	  “Smag	  på	  stranden”.	  Vi	  udsendte	  info	  om	  dette	  via	  mail	  og	  der	  mødte	  godt	  50	  personer	  
op	  til	  dette	  arrangement.	  

Skt.	  Hans	  aften:	  
Traditionen	  tro	  var	  grundejerforeningen	  igen	  vært	  Skt.	  Hans	  aften,	  hvor	  Søren	  Peschardt	  
holdt	  en	  meget	  god	  og	  hjertevarm	  båltale.	  Købmand	  Tofan	  stillede	  heldigvis	  op	  igen	  og	  solgte	  
øl	  og	  vand	  til	  en	  billig	  penge,	  og	  da	  jeg	  spurgte	  ham	  til	  salget,	  svarede	  han	  ”i	  aften	  er	  det	  ikke	  
salget,	  det	  drejer	  sig	  om,	  men	  hyggen”.	  Jeg	  studsede	  lidt,	  og	  syntes,	  at	  det	  var	  lidt	  spøjst,	  at	  han	  
sagde	  sådan	  til	  mig,	  det	  var	  jo	  nærmest	  mig,	  der	  skulle	  sige	  sådan.	  Men	  vi	  kan	  jo	  konkludere,	  
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at	  han	  efterhånden	  er	  faldet	  godt	  til	  i	  Hvidbjerg	  og	  er	  godt	  integreret,	  da	  det	  er	  en	  typisk	  
dansk	  udtalelse.	  

Børnearrangement:	  
Vi	  har	  lyttet	  til	  Hanne	  Ettrups	  forslag	  sidste	  år,	  om	  at	  lave	  et	  børnearrangement.	  Hanne	  Ettrup	  
var	  selv	  med	  til	  at	  arrangere	  det	  og	  var	  aktiv	  hjælper	  den	  7.	  juli,	  hvor	  arrangementet	  fandt	  
sted.	  Vi	  opfordrede	  de	  voksne	  til	  at	  tage	  børn/børnebørn	  i	  hånden	  og	  have	  nogle	  hyggelige	  
timer	  sammen	  på	  fladstranden.	  Heldigvis	  var	  Børnenes	  Vel	  ikke	  udlejet,	  så	  vi	  kunne	  bruge	  
deres	  boldbane	  og	  legeplads.	  For	  de	  yngste	  var	  det	  meget	  populært	  at	  lave	  skibe	  af	  avispapir	  
som	  de	  søsatte	  i	  strandkanten	  ligesom	  krabbefiskeri	  altid	  er	  et	  hit	  uanset	  alder.	  Der	  var	  endda	  
lavet	  ramper,	  så	  der	  kunne	  afholdes	  krabbevæddeløb	  til	  sidst.	  Der	  blev	  holdt	  sækkevæddeløb	  
og	  andre	  små	  konkurrencer	  og	  der	  blev	  malet	  med	  neglelak	  på	  muslingeskaller.	  Til	  slut	  bagte	  
vi	  snobrød	  og	  lavede	  skumfidusburgere.	  Det	  er	  skumfiduser	  der	  varmes	  og	  lægges	  mellem	  to	  
mariekiks.	  En	  rigtig	  børnedelikatesse.	  Jeg	  er	  så	  godt	  som	  sikker	  på,	  at	  arrangementet	  bliver	  
gentaget	  næste	  år.	  

Træer:	  
Jeg	  vil	  gerne	  læse	  lidt	  op	  af	  en	  mail,	  som	  jeg	  har	  modtaget	  fra	  et	  medlem,	  som	  skriver:	  

Kære	  Gitte,	  
Vi	  skriver	  til	  dig,	  da	  vi	  har	  hørt,	  at	  det	  er	  grundejerforeningen,	  der	  hjælper	  ejeren	  med	  at	  fælde	  
træer	  på	  grunden.	  	  
Vi	  har	  for	  flere	  år	  siden	  skrevet	  til	  ejeren	  og	  bedt	  om	  lov	  til	  at	  fælde	  det	  træ,	  der	  står	  ved	  
XXXXXXXXXXX.	  Den	  "hakker"	  nemlig	  vores	  udsigt	  op.	  Vi	  hørte	  aldrig	  noget	  fra	  ejeren.	  
Vi	  vil	  høre,	  om	  grundejerforeningen	  har	  fået	  lov	  at	  fælde	  nogle	  bestemte	  træer	  eller	  alle	  træer	  
på	  grunden.	  Hvis	  der	  må	  fældes	  flere,	  ville	  vi	  være	  rigtig	  glade	  for,	  hvis	  det	  træ	  der	  generer	  
vores	  udsigt	  kunne	  blive	  fældet,	  også.	  
Vi	  vil	  gerne	  betale	  for	  det	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	  i	  stedet	  for	  den,	  der	  står	  der	  nu,	  hvis	  
ejeren	  er	  interesseret	  i	  det.	  
	  
Jeg	  har	  fået	  et	  par	  mails	  mere	  om	  træer,	  og	  det	  er	  jo	  et	  emne,	  der	  ofte	  deler	  vandene.	  Først	  vil	  
jeg	  lige	  sige,	  at	  grundejerforeningen	  IKKE	  har	  nogen	  bemyndigelse	  i	  sådanne	  sager,	  men	  som	  
Søren	  Peschardt	  appellerende	  talte	  om	  danskeres	  rummelighed	  i	  hans	  Skt.	  Hans	  tale	  i	  år,	  så	  
håber	  jeg,	  at	  folk	  også	  vil	  vise	  lidt	  indsigt	  og	  forståelse	  i	  disse	  sager	  om	  træer.	  Det	  kan	  let	  gå	  i	  
hårdknude,	  men	  måske	  kan	  det	  løses	  via	  en	  konstruktiv	  dialog	  eller	  ved	  et	  kompromis.	  
	  
Til	  sidst	  har	  jeg	  en	  appel	  til	  Vejle	  Kommune.	  I	  bør	  aflægge	  Hvidbjerghusvej	  et	  besøg	  og	  kør	  
helt	  ned	  til	  enden	  af	  Hvidbjerghusvej.	  Denne	  vej	  er	  en	  brand/redningsvej,	  men	  det	  nederste	  
stykke	  er	  skyllet	  ud	  i	  havet	  ved	  sidste	  storm,	  så	  det	  er	  da	  ikke	  muligt	  for	  et	  redningskøretøj	  at	  
komme	  den	  vej	  ned	  på	  stranden	  mere.	  Er	  det	  noget,	  som	  kommunen	  er	  opmærksom	  på,	  hvis	  
ja,	  hvornår	  bliver	  vejen	  så	  restaureret?	  Hvis	  nej,	  hvornår	  bliver	  vejen	  så	  restaureret?	  

Nye	  medlemmer:	  
Og	  til	  allersidst.	  Vi	  har	  de	  seneste	  to	  år	  sat	  fokus	  på	  at	  gøre	  vores	  forening	  mere	  synlig	  udadtil	  
ved	  udsendelse	  af	  nyhedsbreve	  pr.	  e	  mail.	  Nyhedsbrevene	  er	  alle	  blevet	  hængt	  op	  i	  
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opslagskasserne,	  så	  der	  er	  en	  kontinuerlig	  udskiftning	  af	  information.	  Vi	  har	  for	  nylig	  opsat	  en	  
opslagskasse	  i	  det	  gamle	  Mørkholt	  ved	  den	  lille	  vigeplads	  ved	  Hagenvej/Duevej	  og	  udskiftet	  
den	  i	  Svinget	  med	  en	  ny.	  For	  at	  få	  endnu	  flere	  til	  at	  bakke	  op	  om	  foreningen,	  har	  vi	  planer	  om	  i	  
eftersommeren	  at	  uddele	  brochurer	  til	  de	  sommerhuse,	  der	  endnu	  ikke	  har	  meldt	  sig	  ind	  i	  
grundejerforeningen.	  Husk	  at	  opgive	  din	  mailadresse	  til	  os,	  gerne	  i	  pausen	  eller	  efter	  
generalforsamlingen,	  hvis	  du	  gerne	  vil	  modtage	  nyhedsbreve	  på	  e	  mail.	  Husk	  også	  at	  ændre	  
din	  mail	  adresse,	  hvis	  du	  har	  skiftet	  den.	  

Vi	  har	  ingen	  intentioner	  om,	  at	  grundejerforeningen	  skal	  være	  en	  pengetank,	  men	  det	  er	  rart	  
at	  have	  lidt	  at	  gøre	  med,	  da	  kommunen	  fattes	  penge,	  og	  vi	  får	  ikke	  meget	  fra	  kommunens	  
kasse.	  
	  
Vi	  prøver	  ikke	  at	  tilgodese	  den	  enkeltes	  behov,	  men	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  noget,	  der	  kan	  være	  
til	  gavn	  for	  alle	  og	  hele	  området.	  Og	  før	  eller	  siden,	  har	  vi	  forhåbentlig	  skabt	  noget,	  så	  alle	  føler	  
sig	  tilgodeset	  uanset,	  hvor	  de	  bor	  herude.	  
	  
Har	  man	  lyst	  til	  at	  læse	  denne	  beretning	  i	  fred	  og	  ro,	  kan	  man	  finde	  den	  på	  foreningens	  
hjemmeside.	  


