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Bestyrelsens beretning for 2016 
 

  

 
2016 har været et travlt år i Hjerting, og den lokale virkelyst er stor. Det er meget positivt. 

Ny udstykningerne skyder op langs Sjelborgvej og grundene rives væk og bebygges lige så 

hurtigt som der kan byggemodnes. Også hvor ingen troede det muligt, i den ældre del af byen, 

finder ombygninger og nye byggerier vej. 

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 10 bestyrelsesmøder i 2016 og deltaget i møder med 

samarbejdspartnere og de øvrige foreninger i Hjerting. 

 

 

Årets arrangementer m.m. 

 

Fastelavn 

Årets Fastelavns arrangement blev et sandt tilløbsstykke med 70-80 deltagere. Det betød også 

at rammerne i Jon & Dittes hus var fyldt til og ja over bristepunktet. Det er en positiv udfordring, 

som vi naturligvis meget gerne tager op og søger løst inden næste års arrangement. 

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.  

Der var genvalg til bestyrelsen og det lykkedes efter et par år med kun 4 medlemmer at få 

bestyrelsen fuldtallig igen. 

 

Skolestien 

Det har været utroligt given at følge udviklingen og tiltag i forbindelse med Skolesti projektet. 

Inden sommerferien blev projektet behandlet og sanktioneret i byrådet. Så var vejen banet for at 

myndighederne kunne gå ind udviklingen af projektet. På en række møder i efteråret er 

samarbejdet mellem embedsmændene og initiativgruppen nu fuldt etableret. Esbjerg Kommune 

er pennefører og står for udarbejdelse af masterplan og inspirationsgrundlag for styring og 



HJERTING BORGERFORENING 
 
 
 

Beretning for 2016  Side 2/3 

gennemførelse af projektet. Masterplanen skal være klar til politisk behandling i første halvår 

2017, så gennemførelsen af vej, pladser, belægninger, belysning, m.m. kan indgå i 

budgetlægning for 2018. 

 

Sideløbende fortsætter de private initiativer med bevarende renovering at ejendommene på 

Skolestien. Torvet er fundet frem igen, renoveringen af nr. 1 er tilendebragt, nr. 9B har fået 

renoveret stråtag og forfaldne udbygninger er fjernet, nr. 4 har været strippet til skelettet og er 

atter genopført til fordoms stoltheds udtryk og nr. 9A er indvendigt bragt op i tidssvarende stand. 

Desuden planlægges renoveringer og ombygninger af Gram Stiftelsens ejendomme.  

 

Sct. Hans 

Sct. Hans arrangeres i samarbejde med de erhvervsdrivende i Hjerting. Hjerting Borgerforening 

står for bålet. I 2015 har vi overdraget opgaven til FDF, der gik vældigt op i opgaven fik lavet et 

rigtigt flot bål til glæde for de mange Sct. Hans gæster der hvert år kommer på Strandpro-

menaden. 

 

Hjertingfisker 

Efter adskillige års spændende samarbejde med initiativgruppen bag Hjertingfisker, blev den 

5/11-2016 endelig tid til at afsløre skulpturen – og det har virkelig været det hele værd. 

 Skulpturen er fantastisk flot 

 Placeringen er enestående 

 Historien til Hjertings udgangspunkt bindes perfekt sammen 

 Indvielsen og modtagelsen er helt fantastisk 

Sammen med de øvrige lokale kultur og historie bærende foreninger har Hjerting 

Borgerforening rollen som værgepartner for Hjertingfisker. Så selv om skulpturen er overdraget 

til Esbjerg Kommune, er båndet til Hjerting sikret intakt for fremtiden. 

 
 

Jul i Hjerting 

I 2016 var tilslutningen til Jul i Hjerting heldigvis fin. 

Med nye tiltag som ”Skattejæger boder” fra Vinkelvej til Skolestien og telte ved EDC/Cafe 

Hjerting og ved Breinholt var der lagt op til noget for enhver smag. 

Forventningerne havde da også kaldt rigtigt mange af huse fra starten kl. 12. Desværre var 

vejrguderne ikke venligt stemte og både de besøgende og udendørs boderne måtte kort efter kl. 

13 opgive at stå imod. Glædeligt var det dog at se vedholdenheden ved de overdækkede 

arrangementer, hvor der var fulde huse hele eftermiddagen. 
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Udfordringerne med vejret heldigvis ikke fået arrangørerne til at miste modet og planlægningen 

for 2017 bliver allerede i fuld gang. Vi kan godt glæde os. 

 

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. 

 

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 

 

2017 

Vi ser frem til at der også bliver brug for vores indsats på andre områder til gavn for vores skøn-

ne lokalområde. 

Tak for godt samarbejde hele vejen rund – og så er det tid for spørgsmål og kommentarer. 

 

 

Bestyrelsen for Hjerting Borgerforening. 


