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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Sekretær:
Kasserer:
Bladudvalg:
Telt, flag m.m.

Anni Skou
Ole Nikolaisen
Maibritt Moos
Tina Rømer
Per Bach

Søndersiden 3
Hjarbækvej 37
Søndersiden 10
Bavnevej 10
Strandvejen 3

22 29 31 41
40 50 68 44
53 64 51 77
20 26 40 11
40 68 57 77

Redaktion (ansvarhavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi:
Redaktør:

Karen Kvist
Tina Rømer

Strandvejen 4
Bavnevej 10

86 64 26 94
20 26 40 11

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne elektronisk, helst som pdf-filer,
men word- og jpeg-filer modtages også.
Næste deadline: 1. juni 2013
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.

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: Per Bach, 40 68 57 77.
Forside: Ekstrem lavvande i fjorden. Foto: gittesweb.dk
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Byens officielle flagdage
De små flagstænger langs byens veje danner en festlig flagallé
til markering af arrangementer og mærkedage i byen.
Men hvornår er de officielle flagdage i byen – hvornår skal der
flages?
Tommelfingerregel:
• Ved konfirmationer, bryllupper og begravelser
blandt byens borgere
• Under hele VM
(fredag, lørdag og søndag i den 3. hele weekend i august)
• Hvis en borger ønsker flagning i særlig anledning
(Borgeren må selv gøre byen opmærksom herpå)
• Ved særlige lejligheder/arrangementer i byen
(Borgerforeningen vil gøre opmærksom herpå)
Ved flagpligtige dage vil de 3 flag ved hvert byskilt være hejst.
Har man ikke mulighed for at flage på en officiel flagdag,
er det velset, at man aftaler flaghejsning/-strygning med sin
nabo eller anden venligsindet person, så der ikke bliver for
mange »huller« i flagalleen.
Derudover er det helt i orden – og ganske uforpligtende for
andre – at flage for egne eller naboens mærkedage på de små
flagstænger.
Ønsker du at være en del af flagalleen og få opsat en
flagstang ved din matrikel, så kontakt Per Bach, 40 68 57 77.
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Byens konfirmander 2013
Kenneth Jensen, Hjarbækvej 38:
27. april kl. 9.30, Viborg Domkirke
Rikke Brinch Rømer, Bavnevej 10:
5. maj kl. 9.30, Vorde Kirke
Ida Kirstine Nørskov Moos, Søndersiden 10:
5. maj kl. 11.00, Vorde Kirke
Mikkel Wang Kaa, Hjarbækvej 7:
5. maj kl. 11.00, Vorde Kirke
Henrik Holm Bach, Standvejen 3:
12. maj kl. 10.00, Fiskbæk Kirke
Jonathan Voxnæs Søndergaard, Hjarbækvej 11:
12. maj kl. 10.00, Fiskbæk Kirke

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk

4

Hjarbæk Borgerforening
Generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2013, kl. 19:30 i Sejlklubbens lokaler
Dagsorden 		
		
		

Velkomst ved borgmester, formand Anni Skou,
som straks åbnede generalforsamlingens
officielt varslede dagsorden

Pkt. 1
Valg af dirigent
		
		
		

Jens Dalsgaard, blev valgt uden modkandidat.
Herefter tog dirigenten den fulde kontrol og startede med at 		
erklære generalforsamlingen indkaldt lovligt vis og med lovligt
varsel

Pkt. 2

Valg af skriftfører Sekretær Ole Nikolaisen blev ligeledes valgt uden modkandidat

Pkt. 3
Formandens beretning
		
Formand Anni skruede tiden ca. 1år tilbage og berettede om
		
konstitueringen af bestyrelsen. Ved at iføre sig borgmesterkæden
		
fik Anni på snedig rituel vis, forklaret hvem der er formand, ”Sjef” og
		
dermed byens borgmester. Inden generalforsamlingen havde Anni
		
opsøgt en af byens ældre vise borgere, Henrik Hvass, som beredvilligt
		
har bidraget til den historiske beretning, generalforsamlingen fik om
		
kædens tilblivelse.
		
Herefter fulgte en beretning om de forskellige aktiviteter m.v., der med
		
Borgerforenings involvens var gennemført i det forløbne år.
		
		
Faste begivenheder:
• 5 bestyrelsesmøder
• Sankthans-arrangement
• Fødevaremarkedet ”Smag på Viborg egnen”
• VM-sjægte-arrangement
• Fastelavnstøndeslagning
• Arbejdsdag på og ved stejlepladsen (i 2013 planlagt til19-4-2013)
• Improviseret sommerfest
• Julebanko
• Nytårsvandring
• Effektiv personlig ”inkasso” af foreningskontingentet som
		
supplement til øvrige muligheder
		
		
Afsluttede projekter:
• Etablering af elektronisk arkiverings- og kommunikationsplatform
		
for bestyrelsen, Dropbox
• Renskrift af vedtægter
• Aftale om placering af foreningens fysiske arkiver på Hjarbæk Kro
		
		
Igangværende/kommende aktiviteter:
• Opbygning af website til foreningen
• Realisering af udvalgte elementer fra Borgerplanen
• Sommeraktivitet i fællesskab med Sejlklubben
• 75 års jubilæum i 2014
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• Opdateret info til byens borgere om bestyrelsens aktiviteter
• Hvervekampagne, som skal sikre fornyelse i bestyrelsen og dermed
udvikling og bevaring af Hjarbæk Borgerforening
Formanden afsluttede sin beretning med stor tak til alle, der havde
bidraget med deres uselviske indsat til glæde for byen, dens borgere
og gæster. Jørgen og Verner blev som de eneste fremhævet ved navns
nævnelse. Beretningen blev godkendt med stort bifald.

Pkt. 4
Kasserernes beretninger
		
Kasserer Jesper Bak, Hjarbæk Ø, gennemgik de udleverede regn		
skaber for Hjarbæk Borgerforening, herunder separate regnskaber for
Sct. Hans 2012, VM 2012 og Julebanko/Bingo 2012. Et par af delregnskaber, som gav lidt underskud, havde til gengæld været så hyggelige/
		
morsomme, at det har givet god mening. Og, da foreningens kasse		
beholdning ved årets slutning var større end ved årets start, må der jo
		
total set være overskud.
		
Som en sidebemærkning oplyste kassereren, at han havde opsagt 		
		
foreningens ansvarsforsikring på Stejlepladsen, som følge af at
		
gyngestativet var blevet fjernet.
		
		
		
		
		
		

Kasserer Karen Kvist fremlagde ligeledes sin regnskabsberetning for
Sprøjten. Her var der ingen form for slinger i valsen, kun et klart
overskud. Karen efterlyste forslag til anvendelse af den hastigt
stigende formue, eller måske blot til en del heraf?
Alle regnskaber, som er revisorkontrolleret, blev godkendt uden
anmærkninger.

Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent for år 2014
		
Forslag om uændret kontingent blev godkendt uden indvendinger
Pkt. 6
Vedtægtsændringer
		
Bestyrelsen havde fremsat og udsendt to forslag til vedtægtsændring
		
Bestyrelsens formål hermed, var at sikre klarhed i vedtægterne, så de i
		
praksis kan tjene deres formål med at forebygge og afklare problemer,
der kan/vil opstå i fremtiden.
		
Der var livlig debat, med forskellige former for argumentation.
		
Ændringsforslag til ny §3, omhandlende seneste tidspunkt for ind		
betaling af kontingent, blev godkendt med stort flertal. Præcis 2 		
		
medlemmer stemte imod.
		
Ændringsforslag til §10, omhandlende seneste tidspunkt for
		
anmeldelse af ændringsforslag, manglede kun få stemmer i også at
		
blive godkendt.
Pkt. 7
Valg til bestyrelsen
		
Til bestyrelsen:
• Nuværende formand, Anni genvalgt
• Per Bach og Tina Rømer nyvalgt
Pkt. 8
Valg til suppleant
		
Som suppleant:
		
Ole Skou
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Pkt. 9
Valg af revisor og suppleant:
		
Revisor:
• Kaj-Lykke nyvalgt
		
Som suppleant:
• Erling Hansen
Pkt. 10
Julefrokost til bestyrelsen
		
Godkendt i år med kr. 1.000 pr. år
Pkt. 11
Indkomne forslag
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Pkt. 12
Eventuelt
		
		
		
		
		
		
		

Sprøjten:
Forslag vedrørende sprøjten trækkes tilbage. Ændres til ”jobopslag”
vedrørende ny redaktør. Tina Rømer accepterer, ansættes og holder
dermed liv i det traditionsrige gamle blad
Ishus:
Nyheden, som havde bredt sig i lokalsamfundet, blev bekræftet af de
tilstedeværende repræsentanter fra Hjarbæk Kro, Sandie, Troels og
Erland (Nalle).
Hermed var bolden givet op til aftenens livligst diskuterede emne. Alle
Alle former for argumenter, styret af både de dybeste følelser og det
strengt saglige/rationelle, føg gennem luften og skabte en god
dynamik.
Mødet og formen det foregik under, gav dog ikke et reelt og brugbart
grundlag for en konklusion på medlemmernes endelige holdning til
spørgsmålet, ”for eller i mod et ishus?”
Dog var der nok en overvejende positiv holdning for tilstedeværelsen
af et ishus, med rigtige isvafler.
Men der var nok en lige så stor uenighed om placeringen, på kroens
egen grund eller på Stejlepladsen?
Der arbejdes videre med at finde en mulig løsning til gavn og glæde for
alle i vores lille samfund.
Punktet, hvor ideer m.v. kan diskuteres, men ikke besluttes, indeholdt
flere emner:
• Ole Rømer spurgte om Borgerforeningen havde været involveret i
placeringen af P-forbudsskilte på Bavnevej. Borgerforeningen oplyste
den end ikke havde været informeret.
• Ole Skou påpegede problemer i den nedre del af byen (passage,
sikkerhed m.v.) i forbindelse med de mange arrangementer der forekommer i byen
• Ole Skou påpeger muligheden for at borgerforeningen selv anskaffer
de driftsmidler, der skal anvendes til vedligeholdelse af Stejlepladsen
m.v.

Herefter lukkede og slukkede dirigenten for generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
….og, bestyrelsen har hverken overhørt eller glemt de kontante og konstante krav om ”rullepølsemaddernes” tilbagevenden med rå løg og sennep.

PS fra Redaktionen: De opdaterede vedtægter for Hjarbæk Borgerforening kan læses på side 14.
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En hyggelig aften
Mandag den 4. marts mødtes ca. 30 borgere i sejlklubben
for at høre, hvad Anni C. Skou fortælle være udsendt som
sygeplejerske for forsvaret. Anni var i Kosovo i 2000-2001
og i Afghanistan i 2003.
Anni startede med at fortælle om sin egen uddannelse
og de krav, Forsvaret stiller til sygeplejersker, der udsendes
og fortsatte med informationer om Forsvarets engagementer
rundt i verden. Foredraget blev fint krydret med mange fotos,
som det tekniske personale – Ole – styrede til ug. Ved kaffe-,
ost- og pølse bordet besvarede Anni besvarede spørgsmål.
Der var stor tilfredshed blandt tilhørerne med foredraget,
der uden at være missionerende eller politisk gav et godt
indblik i de udsendtes hverdag.
Tak til Anni for en rigtig hyggelig aften.
Hermed opfordres alle, der har en spændende oplevelse – ferie, fritid, sport, arbejde – om at dele den med vi andre. Så har
du lyst at følge i Anni Skou’s og Ole Utoft’s fodspor som lokal
foredragsholder, er vi mange, der gerne lægger øre til. Det kan
også være, at du kender en – familie, kollega, ven – som bare
skal opfordres lidt….Henvend dig til Borgerforeningens bestyrelse, som er behjælpelig med lokale evt. udstyr og forplejning.
	

Inge

Mange tak til Hjarbæk Borgeforening for den flotte
kurv, jeg fik til jul. Det luner jo godt når der er nogen,
der lægger mærke til det man gør. Jeg synes, det er
godt, at vi alle sammen mere eller mindre gør noget
for at holde det lille grønne område pæn, som vi alle
i byen har til fælles. Det er en fryd for øjet.
Mvh. Jørgen D. Hansen
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24 timers løb 2013
DATO 10 - 11 august
STED Søndersø Viborg
PLANLÆGNING er i gang
TILMELDING af 24 mands hold til arrangementet er sket
TELTPLADS vedr. arrangementet - god - er bestilt
SPONSORER skal spørges og vil blive påført gittesweb.dk
DU deltager som løber ved at tilmelde dig til undertegnede
DU er meget velkommen i teltet ved Søndersø
DU kan deltage uden at løbe og uden tilmelding
FØLG med på gittesweb.dk, træet, Sprøjten mm.

TILMELDING af løber eller sponsor til undertegnede
Vi ses – Gitte Pedersen – tlf. 2825 2480
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Oprydningsdag på Stejlepladsen
Fredag den 19. april kl. 16 inviterer Borgerforeningen alle til at
deltage i den årlige upshining af Stejlepladsen.
Arbejdsopgaver:
Afvaskning / maling af borde/bænkesæt, upshining af flagstænger, bekæmpelse af bjørneklo, oprydning af græs- og
strandareal, evt. flisebelægning af flaske- og aviscontainer
plads, grillning af pølser m.m.
Medbring gerne trillebør, haveredskaber – og hele familien!
Trænger din lille flagstang til en gang vask, maling og service,
så tag den med denne dag (husk at tage den ind i god tid,
så træet er tørt til maling). Er du forhindret, så lav aftale med
Borgerforeningen/Per Bach. Du er velkommen til at mærke
stangen under bunden, hvis du vil være sikker på
at få den samme stang med hjem.

!
s
e
s
i
V
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Vedtægter Hjarbæk Borgerforening
Den 8. februar 1939 afholdtes der stiftende generalforsamling på Hjarbæk Kro. Der valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer og vedtoges følgende love med senere ændringer. Senest ændret ved generalforsamling den 19-02-2013.

§ 1. Foreningens formål er at virke for byens fremgang ved at varetage borgernes interesser og tarv, ved at
fremme oplysning og så vidt muligt gøre Hjarbæk til en sund og smuk by.
§ 2. Adgang til optagelse i foreningen har enhver mand eller kvinde, der er fyldt 18 år og som god borger
vil gavne sin by. Alle medlemskaber betaler samme kontingent og kan deltage i alle foreningens
arrangementer.
a. Fuldt medlemskab kan opnås, når man har fast folkeregisteradresse indenfor byskiltene på
Hjarbækvej og Bavnevej eller på Søndersiden, Nørresiden eller Strandvejen til og med Alpedal.
Medlemskab giver adgang til bestyrelsen og stemmeret ved generalforsamlingen.
b. B-medlemskab kan opnås, når man har fast folkeregisteradresse i et område, der grænser op til
Hjarbæk By.
Medlemskab giver ikke adgang til bestyrelsen og ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
c. Passivt medlemskab kan opnås, hvis man har et fuldgyldigt medlemskab (a) og flytter fra byen,
eller har sommerhus på Nørresiden.
Medlemskab giver ikke adgang til bestyrelsen og ikke stemmeret ved generalforsamling.
NB: Nuværende medlemskaber pr. medlemsliste februar 2008 på andre vilkår end ovenstående, kan
forblive medlemmer på oprindelige vilkår. Fornyes medlemskabet ikke pr. januar 2009 kan der kun
opnås medlemskab efter §2.
§ 3. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen og opkræves helårligt.
Fuldt medlemskab og dermed stemmeret, forudsætter at kontingent og eventuelle kontingentrestancer
er fuldt indbetalt 1. februar, dog senest 2 dage før generalforsamling.
§ 4. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. De vælges på den årlige generalforsamling og for to
år ad gangen, således at skiftevis to og tre afgår hvert år. Bestyrelsen vælger selv formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal ved konstitution udvælge et bestyrelsesmedlem, som skal
repræsentere bestyrelsen i Bladudvalget. Såfremt bladudvalget og bladet nedlægges udelades denne
tilføjelse. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor for et år ad gangen. Er en revisors
funktionstid ikke udløbet, hindrer dette ikke hans valg til bestyrelsen, men der skal da i hans sted
vælges ny revisor. Ligeledes vælges to suppleanter, en for bestyrelsen og en for revisoren.
§ 5. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens midler og skal drage omsorg for, at kontante
penge skal gøres frugtbringende.
§ 6. Der afholdes hvert år i januar eller februar generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.
december, og kassereren aflægger regnskab i revideret stand på generalforsamlingen.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ti
medlemmer ved skriftlig motiveret begæring til bestyrelsen forlanger det.
§ 8. Bekendtgørelse og indvarsling til generalforsamling sker senest fjorten dage før ved opslag i byens
butikker, på træet eller det husstandsomdelte lokalblad.
§ 9. Opløsning af foreningen kan kun ske, når den er vedtaget på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum og med mindst tre fjerdedele af alle
foreningens stemmer.
§10. Forandring i eller tillæg til disse love kan kun ske, når de vedtages på en generalforsamling med tre
fjerdedele af de mødte medlemmers stemmer. Dog kan §9 ikke ændres.
§11. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler anvendes efter den opløsende generalforsamlings
beslutning.
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Luksus til hverdag

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

Butik Remme

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

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

Kunsthåndværk, brugskunst, fine tingVitil
harhaven,
åbent: Fredag: 14-18
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Lørdag-søndag: 10-18

alle skolefridage
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe'Samt
i Gårdhaven
Hjarbækvej 8/Søndersiden
Hjarbæk
Vi har
åbent: Fredag: 14-18
Lørdag-søndag:
10-18
8831
Løgstrup
Samt alle skolefridage
Tlf: 4027 3141
Hjarbækvej
8/Søndersiden
www.butik-remme.dk
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Tlf: 4027 3141
www.butik-remme.dk
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Fastelavn
Vinterferien gjorde et godt indhug i mandtallet, men en lille
hård kerne af slagfærdige udklædte mødte op til den traditionelle tøndeslagning med efterfølgende varm chokolade,
fastelavnsboller og hygge i den dejlig lune krostue.
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Spiritus med en go' smag i munden ...

Invitation
Hjarbæk Handelsstands Forening inviterer hermed Hjarbækkere
og andet godtfolk til et spændende besøg hos Mac Y i Frederiks
Besøget inkluderer bustransport, ost - og pølsebord leveret af
Hjarbæk Kro og alle de smagsprøver, du har lyst til.
Det foregår mandag d.15. april
Med afgang fra Stejlepladsen kl. 18:30
Hjemkomst ca kl. 22:00
Pris: kr. 330,- som inkluderer transport, mad og smagsprøver.
Tilmelding til Butik Remme på tlf. 8660 3141/ 4027 3141 eller
mail@butik-remme.dk senest d. 6. april

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!
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Jannie og Erland Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

