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Bestyrelsens beretning for 2019 
 

  

 
Hjerting har i 2019 holdt dampen oppe på et godt niveau. Interessen for at bo her er stadig stor 

og udbygningerne i den nordlige bydel sprænger de vildeste forventninger og planer hos 

Esbjerg Kommune. 

Også i de centrale områder er aktivitetsniveauet fastholdt og der renoveres fortsat på gamle 

trængende ejendomme til glæde for alle der bor i og besøger Hjerting. 

Oprydningen efter kloakarbejder på Hjerting Strandvej er nu færdig og det ser rigtigt godt ud. 

Op stribningen for cyklister vender jeg tilbage til. 

 

På trods af, at vi i 2019 har forsøgt at gøre bedre opmærksom på Hjerting Borgerforening og 

også gjort det muligt at betale med Mobilepay, er der markant færre der har tegnet medlemskab 

af Hjerting Borgerforening for 2019. Medlemstallet er faldet fra godt 400 til godt 200. Det står vi i 

bestyrelsen uden forklaring på – vi håber på at vi på generalforsamlingen kan blive klogere på 

eventuelle sammenhænge.  

 

 

 

 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har afholdt regelmæssige bestyrelsesmøder og deltaget i møder med 

samarbejdspartnere og de øvrige foreninger i Hjerting. 

 

 

Årets arrangementer m.m. 
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Fastelavn 

Vi havde 76 glade Hjerting Borgere – mange af unge årgange - til årets Fastelavns 

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.  

Jonas gav et frisk surfer pust fra alle verdens have. 

Der var genvalg til Kenneth og Inger. Jonna blev valgt som suppleant, men stopper desværre 

igen og vi er mangler virkelig kandidater der gerne vi give en hånd med for Hjerting 

Borgerforening. 

 

Skolestien 

Efter flot renovering, blev mindestenen fra befrielsen i 1945, genindviet på sin nye placering på 

det oprindelige torv på Skolestien. Grandelauget stod for et flot gen-afslørings arrangement, og  

rigtigt mange Hjerting borgere mødte op til markeringen. 

 

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 

gav et par timers indsats. Containeren blev igen fyldt til bristepunktet og de flittige samlere blev 

belønnet med pølser og sodavand. 

 

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 2019 var igen en stor succes og bekræfter det rigtige i at fastholde denne tradition. 
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Byudvikling 

Debatten af forslag om byudvikling i Hjerting, og særligt byudvikling af området nordvest for 

Hjertingparken har engageret mange beboere i Hjerting. Det er en meget interessant 

problemstilling, men også en sag hvor vi som talsrør for alle borgere i Hjerting, ikke ser vi kan 

tage parti. 

Vi må henholde os til, at Esbjerg Kommune på betryggende vis varetager opgaven med fuld 

demokrati i beslutningsprocessen. 

 

Havbakken 

Helt sidst på året 2019 blev vi kontaktet af naboer til børnehaven på Havbakken. Øjensynligt 

pågik en nabokonflikt om støj fra børnehavens legeplads uden for institutionens åbningstider 

som naboerne følte sig generet af.  

 

Borgmestermøde 

I oktober mødtes vi første gang med borgmester Jesper Frost Rasmussen. Vi er meget tilfredse 

med, at Jesper Frost Rasmussen prioriterer at holde fast i den regelmæssige dialog med og 

involvering af Hjerting Borgerforening i lokale anliggender. 

På mødet blev vendt forskellige sager fra trafik over fremtiden for havpoolen, affalds indsamling 

til overdragelse af relationer og kontakter hvor nye er kommet til. 

Referat fra mødet kan ses på vores Hjerting.dk. 

 

Udvalg 

I de stående udvalg har følgende været håndteret: 

• WWW 

o Den oprindelige gruppe bag Hjerting.dk besluttede i 2019 at de nu havde gjort 

udtjent deres værnepligt og meddelte, at nye kræfter skulle til hvis siden skulle 

fortsættes. Der meldte sig ingen. I Hjerting Borgerforening mener vi at vores 

www side er helt nødvendig og vi har tilbudt at videreføre driften indtil en ny 

dedikeret gruppe af ildsjæle er dannet. Her er der virkelig en mulighed for at give 

en hånd med, og vi håber at kunne tiltrække de rigtige til at bringe Hjerting.dk til 

næste level – så kom frit frem. Midlertidigt har Frederik og Kenneth påtaget sig 

opgaven med at holde siden i live. 

 

• Trafik 

o I 2013 havde vi et velbesøgt borgermøde med Esbjerg Kommunes trafik afdeling. 

Her blev vedtaget en række tiltag for bedring af trafiksikkerheden i Hjerting. 
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Siden har vi i Hjerting Borgerforening fulgt aktivt op og presset på for at få flest 

mulige tiltag prioriteret og gennemført. Højst prioritet havde sikring af 

sikkerheden for de svage trafikanter på strækningen på Hjerting Strandvej fra 

hvor cykelstien ophører til Gl. Guldagervej. Esbjerg Kommune har fremlagt 

forslag til op stribning, som der på borgermødet var stort flertal for var en god 

løsning. Dette er nu gennemført, men ikke til alles tilfredshed. Beboerne på 

strækningen er imod og har indgivet protest til Esbjerg Kommune. Sidste kapitel i 

historien i 2019 er, at der har været afholdt møde mellem Esbjerg Kommune, 

protestgruppen og Hjerting Borgerforening i december. Det er aftalt at der 

gennemføres en hastighedsmåling på strækningen og at forvaltningen herefter 

sender sagen til politisk behandling. 

 

• Idræt og Kultur 

o Udvalget står for det årlige fastelavns arrangement, Hold Hjerting ren og Jul i 

Hjerting. 

 

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 

 

2020 

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

ne 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. 


