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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Tina Hansen Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com
Sekretær: Ulla Wang Hjarbækvej 7 41 40 74 52 uwang7@gmail.com
Kasserer: Arne Jensen Hjarbækvej 8 86 60 31 41 mail@butik-remme.dk
Blad, web: Søren Schou Hjarbækvej 19 40 19 23 10 nummer19@mail.tele.dk
Telt, flag m.m. Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi: Karen Kvist Strandvejen 4 86 64 26 94
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne (helst) elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
Blad: 23. maj 2014. Opgavesider: 19. maj 2014.

Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej, 
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 325 stk.

Web-redaktører:
Webmaster: Tina Rømer tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Forside:  Et enligt forårstegn ved Strandbakkerne...

Udlejning af Borgerforeningens telt

Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til 
foreningens medlemmer for 200,- kr.

Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes 
fra 1. januar), og kun hvis Borgerforeningen fortsat vælger at eje 
et telt og ikke selv skal benytte det.

Teltansvarlig og booking: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Den 18. februar 2014 var der indkaldt til generalforsamling 
i Hjarbæk Borgerforening.

Dagsordnen for den indkaldte generalforsamling blev ikke gennem-
ført, da bestyrelsen ikke mente at det var muligt at gennemføre 
en sådan, når der var personer tilstede som ikke havde indbetalt 
kontingent ifølge foreningens kontoudtog.
Bestyrelsen og byen blev i sejlklubbens lokaler og diskuterede, drak 
kaffe og spiste ostemadder.

/Anni C Skou

Hjarbæk Borgerforenings ekstraordinære generalforsamling 
den 17. marts 2014.

Formand Anni Skou bød velkommen og åbnede general-
forsamlingen.

1. Valg af dirigent
 Jens Dalsgaard blev valgt som dirigent og konstaterede at den  
 ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt og dermed  
 beslutningsdygtig.

2. Valg af skriftfører
 Erling Hansen blev valgt som skriftfører.

3. Formandens beretning
 Formanden Anni Skou aflagde sin beretning, hvortil der hen-
 vises til hjemmesiden (www.hjarbæk.dk). Der var applaus til 
 formanden og enkelte uddybende spørgsmål. Beretningen 
 blev godkendt uden bemærkninger.
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 Referat fortsat …

4. Kasserens beretning
 Kasserer Maibritt Moss fremlagde regnskabet med en likvid   
 beholdning på 22317 kr. pr. 31.12.2013. Regnskabet blev god-  
 kendt med applaus.

 Karen fremlagde regnskabet for Sprøjten med en likvid 
 beholdning på 17141 kr. pr. 31.12.2013. Regnskabet blev god-
 kendt med applaus.

5. Fastsættelse af kontingent.
 Kontingent blev foreslået til 100 kr. pr. medlem og 200 kr. pr.   
 husstandsmedlemskab, som blev godkendt.

6. Forslag til vedtægtsændringer.
 Gitte Bach fremlagde Gitte og Jesper Bachs indsendte 
 spørgsmål til generalforsamlingen og Anni Skou svarede herpå, 
 at bestyrelsen havde fortolket foreningens vedtægter så godt, 
 som det var muligt.

  Referat fortsat …

 Tina Rømer redegjorde for juridisk vurdering af foreningens 
 vedtægter vedr. rettidig betalingstidspunkt og mulighed for 
 fremmøde uden at kontingent var betalt rettidigt.

 De af bestyrelsen og Inge Skou fremlagte forslag om ændring til 
 § 3 vedr. tidspunkt for rettidig betaling af kontingent opnåede 
 ikke tilstrækkelige antal stemmer til at blive vedtaget.

 Gitte Pedersens forslag om indførsel af regel om at der skal 
 føres referat for bestyrelsesmøder og generalforsamling samt 
 offentliggørelse heraf blev vedtaget. Gitte oplyste endvidere at 
 det er tilfredsstillende såfremt der udarbejdes et beslutnings-
 referat.

 Bestyrelsens forslag om at indføre i foreningens vedtægter at 
 generalforsamlingen skal afholdes tirsdag i uge 8 blev ikke 
 vedtaget.

 Kaj-Lykke Larsens forslag om at det skulle indføres i forenin-
 gens vedtægter at generalforsamlingen skal være åben, 
 opnåede ikke nok stemmer til at blive vedtaget. 25 var for og 24 
 imod.

 Bestyrelsens forslag til ændring af § 10 blev trukket af 
 bestyrelsen.

7. Valg til bestyrelsen.
 Som følge af at ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer 
 ønskede genvalg blev følgende kandidater foreslået:
	 •	 Søren	Schou
	 •	 Arne	Jensen
	 •	 Ulla	Wang
	 •	 Tina	Hansen
	 •	 Kaj-Lykke	Larsen

 Alle blev valgt uden afstemning.
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  Referat fortsat …

8. Valg af suppleant.
 Sandy Dyhr Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

9. Valg til revisor og suppleant.
 Erling Hansen blev valgt til revisor.
 Jesper Bach blev valgt til revisor suppleant.

10. Indkomne forslag.
 Tina Rømer trak hendes forslag tilbage vedr. ”Må Karen komme  
 med til julefrokost”. Årsagen til at punktet blev trukket var, at   
 dette vil man lade være op til bestyrelsen at afgøre.

 Bestyrelsen orienterede om, at man havde fået en henvendelse  
 fra vores nye sognepræst om tilladelse til at afholde friluftsguds-
 tjeneste på Stejlepladen i Pinsen. Som følge af, at det vedrører 
 den nye bestyrelsesperiode, er afgørelsen heraf overgivet til den 
 nye bestyrelse.

11. Eventuelt.
 Tina Hansen redegjorde for den positive stemning og samarbej-
 de, som gerne skal være i byen samt at hun vil arbejde for hele 
 byen i hendes bestyrelsesarbejde. Der var meget stor opbak-
 ning til Tina Hansens redegørelse.

 Helle Würtz oplyste, at vi skal være bedre til at sige PYT på den
 gode måde. :0)

 Ny kontakt person til hjertestarteren er Henry Poulsen.

 Ole Nicolajsen forsætter som medlem i stisystemudvalget.
  
 Kunstforeningen holder fernisering den 6. juni 2014 i Pavillonen 
 ved Kroen.

 Der etableres cykel- og gangsti fra Hjarbæk by og til Himmer-
 landsstien.

Herefter blev generalforsamlingen ophævet

Tour de Fiskbæk å 

K re Borgere i Hjarb k 

 

L rdag d. 28.6 kl. 9.30 m des vi p Stejlepladsen og vi k rer i bus 

til Nybro, hvor de lejede kanoer vil v re at finde. Medbring selv red-

ningsveste til alle deltagere, eller l n dem i Sj gteskuret. 

Hver kano bliver udstyret med vandt t spand med sandwich og 

sangbog til de ombordv rende. Man medbringer selv diverse drik-

kevarer til turen. Vi g r holdt ved Vesb k Bro, hvor vi spiser ma-

den. 

Hvis vejret tillader det, p t nkes det at vi sejler et smut til Kvols 

Havn inden vi sejler hjem til Stejlepladsen. Her vil der v re kaffe og 

kage til alle. 

Brugerbetalingen udg r 50 - 100 kr. pr person (det afh nger af 

hvor mange deltagere, der tilmelder sig). 
 
Tilmelding til Kim og Helle tlf.  2362 2914 eller  
helle.wyrtz@gmail.com senest d. 16/6 2014 
 

Eventuelle sp rgsm l kan rettes til kanoudvalget: Carsten og  

Marianne, S ren Arthur, Orla og Gitte, Henry, Kim og Helle. 
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Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse har afholdt et kort konstitueringsmøde mandag den 24. marts.

Vi fordelte opgaverne således:
Borgmester: Tina Nikkel Hansen
Sekretær: Ulla Wang
Kasserer: Arne Jensen
Telt, flag, kontakt til sejlklub mm: Kaj-Lykke Larsen
Kontakt til blad: Søren Schou
Se vore telefonnumre og mailadresser forrest i bladet.

Vi besluttede også at lægge bestyrelsesmødernes dagsorden på hjemmesiden 
et par dage før mødet og referater kort efter at de er godkendte. 
Første bestyrelsesmøde bliver den 7. april.
Vi vil på første møde finde ud af, hvem der er valgt for hhv 1 og 2 år.

Vi søger hjælpere til »årets gang« – har du lyst til at give en hånd med i ølvognen, 
til Høstmarked mm, så kontakt mig – også gerne på mail: nummer19@mail.tele.dk 
eller 40192310.

Søren
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75 års 
Jubilæums- 
kunstudstilling

Fra søndag den 6. juli til og med søndag den 13. jul afholdes 
der kunstudstilling i Pavillonen ved Hjarbæk Kro.

Udstillingen er en gentagelse af en kunstudstilling, der blev 
foretaget for 25 år siden med lokale kunstnere. Denne gang 
bliver udstillingen suppleret med nye tilkomne kunstnere. 
Foreløbig er der lavet aftale med følgende kunstnere: Felix 
Pedersen, Anne Marie Holm, Bett Slot Larsen, Kin Krone, 
Henning Elving, Jørgen Svensson, Henning Hansen, Leila 
Andersen, Ole Utoft, Ellen Kristensen, Eva Jessen og Frida 
Vendelbo. Altså en bred skare af kunstnere, der alle rummer 
kunstnerisk kvalitet. 

Der bliver offentlig adgang til udstillingen, som vil foregå i Dan-
marks ældste og stadig ibrugtagne ottekantede pavillon ved 
Hjarbæk Kro. Udstillingen er på samme tid både original og 
nyskabende, idet den trækker rødder mere end 25 år tilbage, 
samtidig med at den inddrager de ny kunstnere. 

Der vil dagligt være åbent fra kl. 10 - 20.

Vi vil meget gerne invitere alle interesserede til, at deltage i 
fernisering den 6. juli kl. 14. Ferniseringen vil blive foretaget af 
formand eller næstformand i Kultur og Fritidsudvalget, Viborg 
Kommune. Ferniseringen bliver fejret med et glas vin og 
tilstedeværelse af pressen.

Hvis du vil give en hånd med omkring det praktiske kan du 
kontakte Arne Jensen, 86603141, mail: mail@butik-remme.dk 
– hos hvem du også kan få yderligere oplysninger, hvis der er 
behov for det.

På udstillingsudvalgets vegne, Arne Jensen
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk

Kalenderen 
1. halvår 2014
... til opslagstavlen

Næste deadline 23. maj 2014

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!

Den, der ler sidst …

       … er bare lidt langsommere i opfattelsen …
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Dato Arrangement

25/4 Kl. 16.00: Oprydning på Stejlepladsen

18/5 Store Motionsdag

23/6 Skt. Hans

28/6 Kanotur på Fiskbæk Å

6-13/7 Kunstudstilling (Fernisering 6/7)



Den 6. februar åbnede Jesper Voxnæs sit veludstyrede værksted 
for en lille gruppe interesserede m/k’er. 

Kniv-designer er efterhånden nok et mere rammende udtryk for 
Jespers arbejde, da lovgivningen i Danmark gør det yderst van-
skelig at håndtere fremstilling og salg af knive. Han har således 
omkring 100 kniv-designs hos flere forskellige udenlandske produ-
center – bl.a en fantastisk serie køkkenknive fra Böker. 

Jesper lægger stor vægt på det funktionelle og specielt fri-
lufts-folket er begejstrede kunder, idet knivenes funktion er 
gennemtænkt til mindste detalje – også med øje for sikkerheden. 
Sammen med det lidt rå og enkle look tiltrækker designet også 
personer med tilknytning til militæret. Og ja, også kvinder, for Ulla 
Jessen kunne fremdrage en lille lommekniv, hun havde fået i fød-
selsdagsgave, designet af Jesper i samarbejde med en god kniv-
kollega/ven!

Vi fik et rigtig fint indblik i arbejdsprocesser og materialevalg – 
vidste du for eksempel, at sammenpresset bomuld er et godt og 
stærkt materiale til knivskæfter? Maskiner er dyre og så specialis-
erede, at det er nødvendigt selv at udvikle og tilpasse egne maski-
ner og vi kan i hvert tilfælde konstatere, at Jesper ikke ”går ned på 
udstyret”. Vi fik også konstateret, at her er tale om en meget dygtig 
håndværker – hvis ikke betegnelsen kunster, er mere korrekt – der 
har valgt utraditionelle veje for at blive et anerkendt navn i branchen.

Besøg i 

Knivmagerens 

værksted

Tusind tak for en lærerig og meget hyggelig aften – vi husker det 
med snapsen næste gang!

Inge 
(besøget var arrangeret i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening)
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•	Et	gennemsnitsmenneske	gaber	ca.	en	kvart	million	gange	
 i løbet af sit liv.

•	En	ands	rappen	giver	ikke	noget	ekko	–	ingen	ved	hvorfor	…

•	Det	kræver	cirka	fire	millioner	blomster	for	at	lave	et	kilo	honning.

•	Børn	vokser	hurtigere	om	foråret.	

•	En	guldfisk	har	en	korttidshukommelse	på	tre	sekunder.

•	Emuer	og	kænguruer	kan	ikke	gå	baglæns.

•	Kvinders	lår	måler	i	gennemsnit	halvanden	gang	
 mere i omkreds end mænds.

•	I	løbet	af	et	liv	på	70	år	vil	man,	mens	man	sover,	
 spise 50 forskellige insekter og 10 edderkopper.

•	En	gammel	lov	i	dele	af	staten	Texas	forbyder	mænd	og	kvinder	
 at bruge deres øjne og hænder til at flirte med.
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Vidste du at …

Områdets største butik med alt, hvad du behøver … 

Stort sortiment i:
Fersk kød og pålæg · Friskt brød · Mejerivarer · Kolonial · Grønt · 
Øl/vin/vand · og meget mere …

Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.

Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl. 8 - 19.

Store Kage- og Motionsdag
Sæt X i kalenderen den 18. maj, hvor dagen vil byde på løb og 
cykling, frokost, evt. en vand-disciplin, hvis vejret tillader det, 
samt fornøjelig leg på Stejlepladsen for alle aldre. 

Efter aktiviteterne starter kagekonkurrencen, med kompetente 
kage-kyndige lokale dommere, så overvej allerede nu, hvordan 
din vinderkage skal se ud. 

De deltagende kager ender på det store fælles kaffebord, som 
afslutter denne forhåbentlige festlige og aktive dag.

Hold øje med Træet og hjemmesiden,
hvor indbydelse og tilmeldings-
muligheder med mere vil 
fremgå i begyndelse af maj.

Arrangementet er en del af 
jubilæums-årets aktiviteter.
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Tusind tak fordi I var med til at gøre 1. marts til en rigtig festlig og 
hyggelig dag for os og vore piger.

Selvom man jo godt ved »noget« på forhånd, var der 
alligevel lidt spændende kriller i maven, da vi kunne begynde at høre 
stemmer i gården …

Tak for morgensang, æresport, blomster, vin og de dejlige 
oplevelsesgavekort. De vil blive omsat til en forlænget weekend til 
Rom for 2.

Æresporten stod flot og holdt sig frisk rigtig længe.

Always look at the bright side of life!
Nu går vi efter sølv…

Kærlige hilsner fra Søren og Inge
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Butik Remme 

Luksus til hverdag 
 

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast 
 
 

Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven, 
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet 

 
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven 

 
 
 

 Vi har åbent: Fredag: 14-18                                                                         
                                                                         Lørdag-søndag: 10-18  

                       Samt alle skolefridage 
 

Hjarbækvej 8/Søndersiden 
Hjarbæk 

8831 Løgstrup 
Tlf: 4027 3141 

www.butik-remme.dk  
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Juniorsiden

Navn: ................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................

Tlf. .....................................................................................................

Løs opgaverne, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, 
inden 19/5 og vær med i lodtrækningen om en stor pose slik. 

Vindere af junior-juleopgaverne:
Hans Chr. og Frederik Olsen, c/o Strandvejen 8 
samt Andrea Kvist, Hjarbækvej 31A.
Stort tillykke til jer!

På besøg i 
Zoologisk have
Tegn fra prik til prik,
så du kan se, hvilket 
dyr, der gemmer sig 
bag prikkerne.
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KUN FOR VOKSNE
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Adresse: ...........................................................................................

Tlf. .....................................................................................................
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Jannie og Erland Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · Tlf. 86 64 20 24

www.hjarbaekkro.dk

Jannie og Erland Pedersen
Sandie Dyhr og Troels Pedersen

Søndersiden 2 · Hjarbæk ·Tlf.  86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk


