Hjarbæks lokale blad

Marts 2015

Referat af Generalforsamling
i Hjarbæk Borgerforening 23.2.15
1) Valg af dirigent: Jens

Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13
Sekretær:
Ulla Wang
Hjarbækvej 7
Kasserer:
Arne Jensen
Hjarbækvej 8
Blad, web:
Søren Schou
Hjarbækvej 19
Medlem:
Sandie Dyhr
Søndersiden 4

20 19 60 93
41 40 74 52
86 60 31 41
40 19 23 10
21 12 93 05

kaj-lykke@live.dk
uwang7@gmail.com
mail@butik-remme.dk
nummer19@mail.tele.dk
mail@hjarbaekkro.dk

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi:
Karen Kvist
Strandvejen 4
Redaktør:
Tina Rømer
Bavnevej 10

86 64 26 94
20 26 40 11

tina@timedesign.dk

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

3) Formandens beretning:
Tina har forberedt en fin beretning i ord og billeder. Godkendt!
- Antal møder
- Husk havnefest den 20. juni
- Stoppet med gaver til runde fødselsdage
- Energiplan
- Oprydning på Stejlepladsen
- Åbning af Hærvejsstien, som Kommunen (Jan Ribergaard)
		vedligeholder
- Tur til Lundgård Ismejeri
- Sct. Hans m. Arnes suppe
- Kunstudstilling
- Store kage og motionsdag
- Post DK rundt
- Kanotur
- Viseaften i Sejlklubben
- VM i Sjægt og høstmarked – tak til alle de frivillige hænder
		 i byen
- Energimøde
- Jubilæumsfest
- Julemandens ankomst
- Nytårsgåtur
- Andre ting: Cykelsti, 24 timers løb, Julebanko, Ny traktor.

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.

4) Kasserens beretning: Regnskab godkendt.
Sprøjtens regnskab blev også godkendt. Kommentar fra Tina
Rømer: Der skulle gerne være balance i udgifter og indtægter.

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.
Næste deadline:
26. maj 2015.
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
Co-webmaster: Inge Schou

tina@timedesign.dk
nummer19@mail.tele.dk

Udlejning af Borgerforeningens telt

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

Forside: Sikre forårstegn i haven. Foto: Mette Rømer.
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2) Godkendelse af formalia.

5) Valg: På genvalg er Ulla, Tina ønsker ikke genvalg.
Sandie melder sig og er valgt.
6) Ole Rømer er suppleant.
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… Referat fra Generalforsamling, fortsat

7) Valg af revisor samt suppleant:
Erling modtager genvalg som revisor. Suppleant er stadig Jesper.
8) Indkomne forslag: Ingen.
9) Eventuelt:
Jannie vil opfordre til, at der kan blive lavet en sauna nede ved
havnen i forbindelse med vinterbadning. Arne mener, der er
mulighed for at søge midler, og det er en god idé. Inge nævner,
at campingpladsen kunne være interesseret i et samarbejde.
Anton husker sandstranden i gamle dage og spørger om Kommunen ikke kan rydde op ved rørene og åbne den gamle hulvej.
Bestyrelsen forslår at der i 2015 laves ad hoc arbejdsgrupper.
Inge synes, det er en god idé.

Den nye
bestyrelse
Bestyrelsen har allerede afholdt første møde
og har konstitueret sig sådeles:
Kaj-Lykke: Formand samt telt, flag,
kontakt til Sejlklub, Stejleplads mm.
Ulla:
Sekretær.
Arne:
Kasserer.
Søren:
Kontakt til Sprøjten, web m.m.
Sandie:
Bestyrelsesmedlem.

Borgerplanen skulle ifølge Tina Rømer være ajourført pånær
fornyelse af de offentlige toiletter (Erling foreslår mulighed for
samarbejde med sejlklubben), så spørgsmålet er om Borgerplanen
helt skal omskrives, eller måske hvile i 5 år.
Bestyrelsen sørger stadig for bevillingsansøgning mm.
Tina Rømer har et ønske om en mande/kvindetur til Biltema/
Ikea, det tilføjes listen. Marianne forslår til Revas.
Referent 23.2.15: Ulla Wang

Ingen smalle steder i afdelingen for
håndmadder!
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Et pænt fremmøde til årets
generalforsamling.
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Byens konfirmander
Søndag den 10. maj i Vorde Kirke:
Kl. 9.30: Mette Rømer
Kl. 11.00: Malthe Søndergaard

Julemandens ankomst
Søndag den 30. november 2014 kom dagen alle havde ventet på, for
endelig nærmede julen sig og dagen hvor julemanden ville komme og
tænde juletræet.
Alle var spændte, der var ingen sne, så hvordan skulle han lande med
kanen og rensdyrene, men julemanden er ikke uden evner; pludselig
så alle en båd komme sejlende ind mod Hjarbæk havn og hvem sad deri?
Julemanden og hans rensdyr. Julen var reddet, og træet kunne blive
tændt og godterne fordelt til børnene.
Da træet var tændt, blev der hygget med æbleskiver og gløgg i
pavillonen.

Husk at flage for konfirmanderne

Endnu en dejlig dag, hvor det var sjovt, at se børnenes glæde over
julemanden og rensdyrene.

Lene Kaalund

Mangler du at indbetale kontingent for 2015?
Du kan nå det endnu. Overfør beløbet til 9255-0727503978.
Husk at angive tydelig afsender på indbetalingen.
Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt

Havnefest 2015
Sæt kryds i kalenderen den 20. juni fra kl. 11.
Borgerforeningen og Sejlklubben arrangerer fælles havnefest
med masser af hamrende sjove aktiviteter, musik og mad.
Det bliver hylesjovt. Glæd dig!
Så bliver Rudolf ikke sødere.
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Og ved I hvad børn, julemanden taler norsk!
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Hjarbæk Borgerforening
spiller badminton
Hyggebadminton fredag den 27/3
Vi mødes i Løgstrup hallen omklædt kl. 19.00,
hvor vi vil spille badminton på kryds og tværs.
Medbring: Ketcher – og meget gerne en ekstra til udlån.
Borgerforeningen lejer baner og har bolde.
Efter badminton mødes vi i cafeteriaet med mulighed for at få
lidt at spise og drikke. Karen vil gerne smøre brød med ost eller rullepølse.
Bestilling af antal ved tilmelding.
Prisen for arrangementet er kun, hvad du spiser og drikker
til hallens sædvanlige favorable priser.
For at deltage skal du tilmelde dig senest 23/3.
Marianne Nyvang: 86643040 eller SMS 22925841
Kirsten Herløv: 86642807 eller SMS 20934249
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Ideer og hjælpere
til nye arrangementer
Som fremlagt på generalforsamlingen har bestyrelsen lavet et idé-ark til
arrangementer hen over året.
Har du lyst til at give bestyrelsen en hjælpende hånd, så skriv dig på en
AD HOC arbejdsgruppe (= kontakt bestyrelsen). Du kan stadig kan være
med i en arbejdsgruppe, selvom du ikke var til generalforsamlingen.
Du er også stadig velkommen til at komme med andre forslag.
Bestyrelsen ajourfører listen fremadrettet.

»Genudsendelse« et af Gitte P’s fantastiske billeder fra sidste års kanotur.

Fastelavnsfest i 2016

Kunstudstilling

Løvfaldsfest

Banko

Frida Graversen
Kirsten Sørensen
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05
Ulla Wang 41 40 74 52

Inge Poulsen
Frida Graversen
Margit Dalsgaard
Arne Jensen 30 73 03 87

Jens Dalsgaard
Margit Dalsgaard
Bestyrelsen

Arne Jensen 30 73 03 87
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05

Oplæg til ajourføring af Borgerplan

Nytårsvandringen 31. december

Kanotur

Sommerfest lørdag 20. juni

Jens Dalsgaard

Helle & Kim Würtz
Kristian Jørgensen
Marianne Nyvang
Henry Poulsen
(Henrik Zacho)
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93

Marianne Nyvang
Ole Rømer
Tina Nikkel
Bestyrelsen

Inge Schou
Sørens Schou 40 19 23 10

Badmintonaften i Løgstrup Hallen

REVAS Rundvisningstur

Kirsten Herløv
Marianne Nyvang

Marianne Nyvang
Søren Schou 40 19 23 10

Sct. Hans tirsdag 23. juni

Viseaften i juli

Fællesspisning ( januar )

Energivandring

Ulla Wang 41 40 74 52
Arne Jensen 30 73 03 87

Hannah Remme 40 27 31 41
Arne Jensen 30 73 03 87

Høstmarked søndag 2. august

VM 14.-15. august

Marianne Nyvang
Tina Rømer 20 26 40 11
Bente Jørgensen
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93

Margit Dalsgaard
Søren Schou 40 19 23 10
Arne Jensen 30 73 03 87

Frida Graversen
Bente Jørgensen
Inge Schou
Kirsten Sørensen
Søren Schou 40 19 23 10
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93
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Vinterbadning / mobil sauna

Fællestur til Ikea/Biltema

Ulla Wang 41 40 74 52
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05
Arne Jensen 30 73 03 87
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Ad hoc arbejdsgrupper 2015
(i forlængelse af side 10 og 11)
1. Formål:
At få flest mulige borgere i Hjarbæk involveret i byens aktiviteter
At få opgaverne løst af interesserede borgere og ikke kun af en
administrativ bestyrelse
2. Der kan nedsættes AD HOC arbejdsgrupper til varetagelse af
følgende opgaver:
Fastelavnsfest i 2016
Kunstudstilling
Kanotur
Sommerfest lørdag d. 20. juni
Sct. Hans tirsdag d. 23. juni
Viseaften i juli
Høstmarked søndag d. 2. august
VM 14-15 august
Løvfaldsfest
Banko
Oplæg til ajourføring af lokalplanen
Nytårsvandringen d. 31. december
Andet

Tusind tak for den flotte kurv som Arne
på borgerforeningens vegne kom med,
som tak for at have slået græs året
igennem. Det er altid dejligt, når nogen
lægger mærke til det, man går og laver.
Mvh. Jørgen D. Hansen

Sæt X i kalenderen 24. april:
Oprydning på Stejlepladsen
Den 24. april skal Stejlepladsen forårsfriseres, så mød frisk op til
fællesoprydning, en hyggelig gang pølser fra grill og måske en
bette én. Jo flere vi er, des hurtigere går det, og jo hyggeligere
bliver det. Medbring gerne arbejdshandsker, spade, rive, løvrive,
trillebør, motorsav og sådan noget værk.

Mvh. Bestyrelsen

3. Hver arbejdsgruppe består af et antal personer
(minimum 3 og max. ??) alt efter opgavens omfang.
4. Alle arbejdsgrupper skal have mindst én repræsentant fra bestyrelsen.
5. Arbejdsgrupperne refererer i alle situationer til bestyrelsen.
6. Bestyrelsen kan afsætte økonomi til den enkelte arbejdsgruppe
7. Alle udgifter/indtægter der vedrører arbejdsgruppens opgave indgår
i det samlede regnskab for Borgerforeningen.
8. Den enkelte arbejdsgruppe har afsluttet sit virke når opgaven er løst
og ”regnskabet” er afklaret med Borgerforeningen
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Åh nej, har byen nu fået endnu en »klogebænk«??

Foto: Tina Nikkel.
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✁
Klip ud og hæng op

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk

Hjarbæk
Kalenderen

Forår 2015

Dato

Arrangement

Flag

24/4

Oprydning på Stejlepladsen kl. 16

10/5

Konfirmationer

X

20/6

Fælles havnefest med Viborg Sejlklub

X

23/6

Skt. Hans

14-15/8

VM

X

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

Næste deadline
26. maj 2015
14
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Da Dagmar og Egon kiggede forbi …
Det nye år var ikke mange dage gammelt, før Danmark blev rusket af
tvillingestormene Dagmar og Egon. Henrik Zacho trodsede elementernes
rasen, og begav sig op til slusen for at se, hvordan det hele stod til der ...

Slusebassinnet var fyldt til bristepunktet. 
Bemærk kutterens placering i baggrunden.


Indsejlingen til slusen fra Virksundsiden – set fra Sundøre.

Foto: Henrik Zacho.

Foto: Henrik Zacho.

Hjarbæk fra luften – før og nu
Gå ind på linket: http://www.kortal.dk/privat/index.asp
Prøv at zoome ind på Hjarbæk (eller et andet sted) og sammenlign nu med 1954. Ret sjovt at se, hvad der er sket siden :-)
Og man kan fade mellem de 2 årstal – tjekket lavet!

HZ

Vandstanden var så forhøjet, at vandet løb over sluseportene.
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Foto: Henrik Zacho.
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Vindere fra »JuleSprøjten«
Mændenes side: Helle Würtz (hun sagde, det var på vegne af Kim).
Krydsord: Margit Dalsgaard.

Områdets største butik med alt, hvad du behøver …

Stort tillykke – begge vandt en flaske Jameson whisky.

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

Junior-siden:
Mette Rømer og Trine Wang Kaa.
Stort tillykke – begge vandt en kæmpe pose slik.

Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.

Venskab ifølge Peter Plys:

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

Unyttig viden

»Gode venner kan lave alting sammen,
men kun de bedste venner er i stand til
at lave ingenting sammen«
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Vidste du at …

• Anders And har været forbudt i Finland, fordi han ingen
bukser havde på.
• Hitler var nomineret til Nobels Fredspris i 1939.
• Halvdelen af jordens befolkning har aldrig brugt en telefon.
• Mennesket er det eneste pattedyr, der kan smile.
• Vintergækker producerer varme, så de bedre kan smelte sneen.
• Rød er den mest udbredte farve i nationale flag.
• Mænd kan få brystkræft.
• Tigeren har både stribet pels og stribet hud.
• Hvis mennesket ikke havde spyt i munden,
ville vi ikke kunne smage noget.
• Træer har tykkere stamme om morgenen end om aftenen.
• Strudsen gemmer aldrig sit hoved i sandet.
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Nytårs-gåtur 2014
»Hvad skal I nytårsaften?«
Det er et spørgsmål, der ofte bliver stillet, når vi nærmer os årsskiftet.
En del af vore venner og familie har faste traditioner både hvad mad og
selskab angår, og de glæder sig til årets sidste aften uanset om den skal
fejres med et ordentligt brag eller som en stille og rolig aften med godt tv.
Hjemme hos os har vi ingen skikke i forbindelse med hverken mad eller
selskab, men vi har én vigtig ting, vi skal – nemlig med på vores årlige
nytårsgåtur. Dét er noget, vi ser frem til hvert år – 2014 var naturligvis
ingen undtagelse.
Allerede inden vi nærmer os Træet, kan vi høre en summen af alle
stemmerne ,og det er svært ikke at blive glad i låget med alle de skønne
mennesker, der står klar ved byens samlingspunkt.
Der er de forventningsfulde børn med deres cykler og nytårskrudt, som
de glæder sig til at få afprøvet. Der er de unge mennesker – både bysbørn og deres venner/familie, som ser frem til at få gang i festen. Der er
de voksne, som glæder sig til at få snakket og skålet med naboer og venner. Og så er der Villys Foderbræt, som er en vigtig (og heldigvis stabil)
komponent, der virkelig forstår at skabe hygge i hele forsamlingen.

Foto: Henrik Zacho

Vi er knap nået ud af vores skønne by før der gøres holdt, og Villy tryller
varme pølser og kolde drikkevarer frem. Der spises, skåles, snakkes
og grines; og det fortsætter hele vejen rundt om Hjarbæk. Sædvanen
tro holder vi et længere pit-stop hos Pia og Jesper, som har dejlig varm
gløgg klar til flokken – og sandelig om de ikke i år har stablet et gammelt
brænde-komfur på benene og bager lækre vafler til os. Det er en hyggelig
tradition at tage turen omkring Vorde og ønske et godt nytår. Børnene
nyder bestemt også besøget i Pia og Jespers have – der er nemlig både
gynge og et rigtig godt klatretræ.
Turen går hjem over Bavnehøj, og slutter traditionen tro i skuret på Stejlepladsen, hvor Borgerforeningen byder på øl. Glade og måske lidt trætte,
kan vi alle vende næsen hjemad og fortsætte fejringen af det nye år.
Tak til alle I skønne mennesker, der er med til at gøre nytårsgåturen til en
rigtig hyggeligt tur – år efter år. Jeg er glad for, at Hjarbæk er min by. Jeg
føler mig heldig, fordi jeg bor på dette skønne sted, omgivet af skønne
mennesker, der ligesom mig værdsætter det, vi har.

Foto: Henrik Zacho
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Vivi
21

Damernes side

✁

HH
H

Markér det rigtige svar:
The Chippendales er:
...... 1) Et softwarefirma i Silicon Valley
...... 2) Et stripshow for husmødre
...... 3) Et tegneserie egern
Hvilket TV-program har Mette Blomsterberg ikke deltaget i:
...... 1) Det søde liv
...... 2) Vild med dans
...... 3) Fangerne på fortet
Fifty Shades of Grey er
...... 1) Navnet på Sadolins nye malingsserie
...... 2) En dokumentar om Sort/Hvid filmen
...... 3) En biografaktuel husmorfilm om S/M

• Dagligvarebutik · Friskbagt morgenbrød og kager hver dag ·
vi modtager gerne bestilling på morgenbrød 40449474
• Swimmingpool 25 kr. om dagen · sæsonkort 250 kr.
• I må gerne bruge vores legeplads
• Festlokale til 85 personer udlejes
Åbningstider:

Hverdag 8.00 - 11.00 og 17.00 - 18.00
Weekend 8.00 - 19.00
Højsæson uge 26 til uge 33
fra 8.00 - 21.00

Venlig hilsen Morten og Lone
Vi kan altid kontaktes på 22131500
MØD OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk
Hulager 2, 8831 Løgstrup · info@hjarbaek.dk

22

Hvilket krydderi udvindes af bark?
...... 1) Kanel
...... 2) Kardemomme
...... 3) Koriander
Hvem har sagt følgende: »Nederlag? Jeg genkender ikke betydningen af det ord«
...... 1) Mae West
...... 2) Jackie Kennedy
...... 3.) Margaret Thatcher
Hvilket madvare er også kendt for at fjerne dårlig lugt?
...... 1) Solsikkeolie
...... 2) Eddike
...... 3) Atamon

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 26. maj
og vær med i lodtrækningen om dejlig buket blomster.
Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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✁

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

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

Butik Remme

til hverdag
Ved godt vejr er der åbentLuksus
i 'Den
hemmelige Cafe' i Gårdhaven
Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

Juniorsiden

Rebusser

Løsning på rebus:............................................................................................................

åbent: Fredag: 14-18
Kunsthåndværk, brugskunst, fine tingVi
tilhar
haven,
Lørdag-søndag: 10-18
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Samt alle skolefridage

Hjarbækvej 8/Søndersiden
Hjarbæk
Vi har åbent: Fredag: 14-18
8831 Løgstrup
Lørdag-søndag:
10-18
Samt
skolefridage
Tlf: alle
4027
3141
www.butik-remme.dk
Hjarbækvej
8/Søndersiden
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Tlf: 4027 3141
www.butik-remme.dk

Løsning på rebus:............................................................................................................

Løs opgaverne, aflevér siden til
Karen Kvist, Strandvejen 4, inden
26/5.Så er du med i lodtrækningen
om en pose slik.

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

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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✁
Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 26/5 og vær med
i lodtrækningen om 1 flaske god rødvin.

Sudoku

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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Hjarbæk Kro
STOR
PÅSKEBUFFET
Langfredag
og Påskedag

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

