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Bestyrelsens beretning for 2021 
 

  

 
Pu-ha, så kan vi endelig mødes til generalforsamling som vi plejer og i h.t. vores vedtægt i 

marts måned. 

Det er godt nok ikke længe siden vi sidst var samlet i september 2020, og det er derfor også 

begrænset hvor meget nyt der er at berette i denne omgang. 

Jeg håber troligt år efter år at se fremgang i antallet af medlemmer i Hjerting Borgerforening. 

Igen i år er det desværre skuffende læsning. 340, eller 30 færre end i 2020 har valgt af tegne 

medlemskab 

 

 
 

. I år har jeg fra flere hørt – ”jamen vi troede egentlig vi var medlem og at det går automatisk 

som med PBS”. Det er jo trøstende af høre at flere gerne vil og mere på grund af forglemmelse 

ikke får fornyet medlemskabet. Desværre har vi ikke råd til PBS, og da vi ikke holder et egentligt 

medlemskartotek, kan vi ikke fremsende påmindelser til dem der allerede er medlemmer. Det 

mest automatiske vi kan tilbyde, er at den enkelte sætter automatisk overførsel om i sin bank. 

 

 

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 

Aflyst under Covid-19. 

 

Generalforsamling 

Afholdt i september og for første gang længe i Jon & Dittes hus. 

Fremmødet var meget beskedent. 

Forslag til vedtægtsændring i forhold til indkaldelse til generalforsamling blev vedtaget og er 

derfor sat på den ekstraordinære generalforsamling tidligere i dag for endelig godkendelse. 

 

Hold Hjerting Ren 

I skyggen af Corona blev affaldsindsamlingen afholdt i reduceret opsæt den 18. april. 

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

 

Sct. Hans 

Aflyst grundet Corona. 

 

Jul i Hjerting 

Jul i Hjerting blev heldigvis til noget og det blev en fantastisk søndag med højt vejr, Julemand, 

masser at børn og glade mennesker. 

Evalueringen påpeger, at der ønske mere spredning af arrangementet så hele Gl. Guldagervej 

involveres. Vi må se på om dette kan gøres uden ”trængslen” fortyndes for meget. 

Efter mange år som drivkraft, har Peter Petersen meddelt at 2021 var sidste år han påtager sig 

opgaven. Til maj samles deltagerne for afprøvning af, om nye kræfter der kan sikre fortsættelse 

melder sig. 

 

Borgmestermøde 

Ikke afholdt i 2021. 

 

Hjerting anløbsbro 

Et nyt projektønske om sikring af mulighed for anløb af Hjerting med turbåden Martha fra Fanø 

har set dagens lys. Kærligheden er kastet på badebroen ved strandpromenaden der ved 

landfast forbindelse og forlængelse til sejlbar vanddybde udgør grundideen. 

Efter en høring blandt lokale interesse organisationer er der nedsat en arbejdsgruppe til at søge 

at bringe ønsket fra ide til virkelighed. 
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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 Via forslag under idehøring og bemærkninger under lokalplan forslag høring for 

nyt boligområde vest for Hjerting Landevej (Breinholtparken) forslag om sikring af 

krydsninger blevet godt modtaget og indarbejdet i forlag til lokalplan. Siden er 

lokalplanen som bekendt sat på hold indtil ejerforhold for arealet er afklaret 

mellem Esbjerg Kommune og øvrige lodsejere. 

o I forlængelse er forslag til hastighedsdæmpning på Hjerting Landevej mellem 

Fasanvænget rundkørslen frembragt til Esbjerg Kommune. 

 

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

 

 

Bestyrelsen for Hjerting Borgerforening. 


