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Bestyrelsens beretning for 2020 
 

  

 
Lige som vi skulle mødes til generalforsamling kom Covid 19 rullende ind over landet. Danmark 

blev lukket ned, og vi kunne glemme alt om at samles til generalforsamling. Selv om det aldrig 

blev så slemt som i andre lande, blev der ikke åbnet tilstrækkeligt til at vi kunne afholde 

generalforsamlingen i 2020. Dette orienterede vi om med et nyhedsbrev vi sendt ud i starten af 

2021.  

 

Heldigvis kunne Corona ikke hindre det daglige behov for fokus på de lokale udfordringer der 

er. Også borgerne i Hjerting har været klar til at fortsætte støtten til Borgerforeningens indsatser 

for lokalområdet, og da vi igen fik omdelt gode gammelkendte giro kort kom tilslutningen 

heldigvis tilbage på næsten samme niveau som i årene før 2019. 370 husstande valgte at tegne 

medlemskab af Borgerforeningen i 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har afholdt regelmæssige bestyrelsesmøder og deltaget i møder med 

samarbejdspartnere og de øvrige foreninger i Hjerting. 
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Årets arrangementer m.m. 

 

Fastelavn 

Sidste arrangement inden Corona indhyllede landet i restriktioner. 98 glade Hjerting Borgere – 

mange af unge årgange – var med til årets Fastelavns arrangement. 

 

Generalforsamling 

Aflyst grundet Corona. 

 

Hold Hjerting Ren 

I skyggen af Corona blev affaldsindsamlingen afholdt i reduceret opsæt den 26. april. 

Der blev indsamlet, men pølser og forfriskninger til afslutningen måtte vi undvære. 

 

Sct. Hans 

Aflyst grundet Corona. 

 

Jul i Hjerting 

Aflyst grundet Corona. 

 

Borgmestermøde 

Ikke afholdt i 2020. 

 

Udvalg 

I de stående udvalg har følgende været håndteret: 

• WWW 

o Hjerting.dk drives stadig af bestyrelsesmedlemmer fra Hjerting Borgerforening. 

Teknik og opsætning er blevet moderniseret, så den daglige administration kan 

holdes på et rimeligt niveau. Tilslutningen fra Hjertings erhverv er uændret fin – 

det er de medlemskaber der finansiere de omkostninger der er til at holde siden 

hosted og aktiv på nettet. 

 

• Trafik 

o Der begynder at indkomme ytringer om bekymrende trafiksikkerhed og høj fart i 

forbindelse med udbygningen mod Nord. Både børns krydsning af Sjelborgvej og 

hastigheden på Hjerting Byvej mellem rundkørslerne og Fasanvænget er 

påpeget. Kritikken af sikkerheden for krydsning af Sjelborgvej tager vi med i 
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forbindelse med ide og høring i forbindelse med plan for udstykning øst for 

Hjerting Byvej. Hastighedsdæmpningen bringes videre til Esbjerg Kommune dels 

via dialog med vejafdelingen og dels via borgmestermøde.  

 

• Idræt og Kultur 

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

Hjerting. Da det meste har været aflyst i 2020, her det været en let tjans. 

 

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 

 

2021 

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. 


