HJERTING BORGERFORENING

Bestyrelsens beretning for 2017
2017 var igen et godt år for Hjerting. Der er stor udvikling med fortsat fuld fart på udstykningen
langs Sjelborgvej og på udskiftningen af gamle utidssvarende huse med nye. Dette blev flot
fulgt op af åbningen af det nye Hjerting Bycenter med fine nye lokaler til de eksisterende
butikker og ikke mindst den nye flotte Meny/Guldæget butik. Virkeligt et plus for Hjerting – og
husk nu at bruge de nye muligheder. Vi har set tidligere hvordan kvalitetsudbud lukkes fordi den
nødvendige omsætning ikke kom.
Vi ser desværre tilbagegang i antallet af borgere der vælger at støtte Borgerforeningen som
medlemmer. Over de seneste 4 år er medlemstallet dalet 12,5% fra 480 til 420.

Vores ønske er stadig, at flere og meget gerne flere fra de yngre og nye familier i Hjerting, vil
bakke op om Borgerforingen, og derved også være med til at præge indsatsen i retninger der
fremme vore unges og kommende beboeres interesser.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har afholdt regelmæssige bestyrelsesmøder og deltaget i møder med
samarbejdspartnere og de øvrige foreninger i Hjerting.
I efteråret havde vi sidste møde med den tidligere borgmester Johnny Søtrup. Her fik vi
lejligheden til at takke for rigtigt godt samarbejde, og Søtrup lovede at anbefale fortsættelse af
samarbejdet til den nye borgmester.
Som et sidste resultat på falderebet blev den længe ønskede ændring af 60 km zonen på
Hjerting Strandvej til Plantagevej, inden området med butikker og smallere vejbane starter
gennemført. Et helt klart sidste fingeraftryk fra den afgående borgmester.
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Årets arrangementer m.m.
Fastelavn
Årets Fastelavns arrangement blev igen et sandt tilløbsstykke med 70 tilmeldte deltagere.
Heldigvis var arrangementet flyttet til inde ophold på Aura Skolen og det var en virkelig god
løsning.
Målsætningen med dette arrangement er jo at komme i dialog med de unge familier og håbet er
at flere af denne kategori tilslutter sig Hjerting Borgerforening. Det store ryk har vi dog stadig til
gode.
Generalforsamling
I marts blev den årlige generalforsamling afholdt som planlagt.
Thomas Kjær Andersen gav en indlevende beretning om skabelsen af Hjertingfisker. Et
fængende foredrag, hvor alle blev meget klogere på baggrunden, tankerne og det virkeligt store
arbejde der ligger bag det heldigvis også meget imponerende og berømmede resultat der
dagligt beundres ved Hjerting Kanelaug.
Der var genvalg til Kenneth Andersen og Inger Madsen.
Skolestien
Selv om det trak noget længere ud inden Esbjerg Kommune var klar med oplæg til politisk
behandling end ventet, lykkes det at få et fint idekatalog fremlagt for udvalgene i august.
Oplægget blev godt modtaget og der er grønt lys for at indarbejde gennemførelsen i det
relevante projekter i området.
De private initiativer med renovering af nr. 4 og 9Aer afsluttet med virkeligt autentisk og rigtigt
fine resultater. Gode eksempler på at det er muligt at skabe tidssvarende boliger inden for
lokalplanens rammer og ændre tomme skaller til huse med liv og lys i vinduerne. Virkeligt et
plus for Hjerting
Gram Stiftelsen er stadig udfordret i forhold til at skaffe midler til helt nødvendige renoveringer
af Stiftelsens 3 ejendomme.
Hold Hjerting Ren
I april blev hele Hjerting kald til samling af affald og rensning af stier, pladser og stranden.
Arrangementet blev drevet af Hjertingposten, Hjerting Badehotel, ”Os der bor i Hjerting” og
Hjerting Borgerforening. Rigtigt mange, og særligt dejligt at se så mange børn, kom af huse og
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gav et par timers indsats. Knapt 1 tons affald blev samlet og de flittige samlere blev belønnet
med pølser og sodavand.
Dette initiativ er rigtigt fint og forventes gentaget. Ikke mindst er det ønsket at vi på denne måde
også kan påvirke holdningen til at smide affald i naturen – hvem ved, måske er der slet ikke
noget at samle om nogle år.
Sct. Hans
Sct. Hans arrangeres i samarbejde med de erhvervsdrivende i Hjerting. Hjerting Borgerforening
står for bålet. FDF gik vældigt op i opgaven og fik lavet et rigtigt flot bål til glæde for de mange
Sct. Hans gæster der hvert år kommer på Strandpromenaden.
Jul i Hjerting
Jul i Hjerting der i 2017 var i helt ny opstilling var en kæmpe succes.
Efter tidligere års dårlige vejr og deraf følgende lille tilslutning, var mange flere boder i 2017
flyttet under tag i telte både ved Hjerting Badehotel og ved EDC og Cafe Hjerting. De nye
rammer tiltrak nye udstiller og tilbud.
Den ændrede opstilling viste sig helt klart at løfte arrangementet og udbyttet for både gæster og
udstillere.
Udvalg
I de stående udvalg har følgende været håndteret:


WWW
o

Løbende samarbejde og udveksling af materiale til Hjerting.dk for ajourføring af
vores hjemmeside.



Trafik
o

Esbjerg Kommune har igangsat planarbejde om den fremtidige kollektive trafik i
kommunen. Hjerting Borgerforening deltager i arbejdet.



Idræt og Kultur
o

Samarbejde med Esbjerg Kommune om ”Velkomst Ambassadør” ordningen der
skal hjælpe nye borgere til hurtigt at falde til i lokalområdet.

o

Udvalget står for det årlige fastelavns arrangement.
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Støtte til lokalområdet
Som vanligt har vi også støttet de blå spejdere, der til gengæld har stået for husstandsomdeling
af vores kontingent brev.
Derudover handler Hjerting Borgerforening naturligvis lokalt hos:


Hjerting Posten



Hjerting.dk



Jon & Dittes hus



Hjerting Badehotel



Spejderne og FDF i Hjerting

2018
Vi ser frem til at der også bliver brug for vores indsats på andre områder til gavn for vores skønne lokalområde. Husk nu at benytte Borgerforeningen og lad os høre om sager og projekter vi
kan medvirke til at gennemføre.
Tak for godt samarbejde hele vejen rund – og så er det tid for spørgsmål og kommentarer.

Bestyrelsen for Hjerting Borgerforening.
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