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Af Katrine Qvist
År 2018 og til nu har vi været igennem følgende:
Generalforsamlingen 2018, hvor vi præsenterede årshjulet, og startskuddet til min karriere som
formand. Det har været meget spændende, og tak for opbakningen hertil.
Have-Hop. Der er blevet afholdt to Have-Hop, en i foråret og en i efteråret. Det var et nyt tiltag i
samarbejde med Elisabeth og Henny, det var en dejlig succes, og som vi gerne vil fortsætte.
En arbejdsdag på legepladsen hvor flittige hænder hjalp med at give legepladsen en rigtig opløftning ved
beskæring af buskads m.v. Igennem forår og sommer er græsset blevet slået, dog var det et utroligt
nemt år pga. den varme sommer og manglen på vand. Vi har en legeplads der stadigvæk bliver brugt i
stort omfang, både af os der bor her og folk der kommer ude fra, som laver udflugter til den, hvilket jo er
dejligt, men uheldigvis har dette betydet, at den ene rutsjebane blev midlertidig ødelagt. Den er igen
blevet fikset, takket være vores handy-mænd.
Sankt Hans fest så vi os i år nødsaget til at aflyse pga. brænd forbuddet, så til sommer må vi holde en
dobbelt Sankt Hans, for at gøre op, for det manglende år.
I august havde vi en hyggelig sommerfest med børne-eftermiddagssjov og aftenhygge med fælles buffet
bord og kinesisk lotteri, som igen i år havde stor underholdningsværdi.
Kontingentindsamling gik godt grundet vores nye mobilepaysystem, som gjorde det meget lettere for os
i bestyrelsen. Det viste sig at være det helt rigtige valg for os, som borgerforening at få tilføjet MobilePay
til vores borgerforening.
Et nyt festtelt er også kommet i hus, så vi opfordrer alle til at leje teltet til div, begivenheder. Det er
nemt at sætte op, og meget lettere end det gamle, så hold jer ikke tilbage. Kontakt gerne Birgith ved
udlejning af teltet. (Det koster 500 kr. + 500kr. i depositum, som tilbagebetales ved returnering i velholdt
stand) Husk også at leje vores stole med hynder (19 stk.) og vores underholdende flødebollemaskine.
I slutning af november som traditionen tro afholdte vi årets juletræstændingen med fælles julesang og
luciakor, og i år det flotteste og højeste juletræ set her i Hornshøj. Nogle skønne piger havde mod og
sangstemmer til at synge julen ind, og derefter blev der spist æbleskiver og drukket gløgg og varm kakao
i lange baner.
Udover de forskellige arrangementer har vi igennem året også brugt tid på forsøge at få vores
computersystem og hjemmeside helt op at køre, men grundet de nye regler ang. persondatasikkerhed
og Facebooks nye regler, har vi set os nødsaget til at fjerne forbindelsen mellem vores Hjemmeside og
vores Facebookgruppe. Og det blev her i det nye år gjort endnu svære, da vi blev udsat af et
Hackerangreb. Jeg ved dog, at Søren har arbejdet på højtryk med at samle hjemmesiden igen, og den er
blevet rigtig flot. Vi sender ham en stor tak for arbejdet.
Derudover har vi en Facebook kun for bestyrelse medlemmer.
I kan finde ny hjemmeside og Facebookside for medlemmer her:
Facebook gruppe: Hornshøj – Smedevad Borgerforening
Hjemme side: http://hornshøjborgerforening.dk

Ind imellem alt dette har vi i bestyrelsen stadig holdt nøje øje med følgerne i kølvandet på lokalplan
1119. Men de flittige beboer på Mosebyvej, tog sagen i egen hånd og samlede et udvalg til at varetage
deres ønsker omkring lukningen af vejen. Vi i bestyrelsen trak os fra kommunikationen med kommunen
efter vi, som aftalt på generalforsamlingen sidste år, indsendte vores indsigelse på lokalplanen.
Kommunen har nu besluttet at lukke Mosebyvej, og vi beklager meget, hvis dette er til gene for nogen,
men det er vigtigt at huske på, der er fordele og ulemper ved alle beslutninger, og vi har i bestyrelsen
forholdt os så neutrale som muligt, og har lyttet til jer, som har udtrykt holdninger og meninger. I sidste
ende, skal vi alle huske på, det er kommunens beslutning, og at dette er en prøveperiode. Jeg vil gerne
opfordrer til, at alle kommentarer/opslag på Facebookgruppen om lukningen af Mosebyvej bliver holdt i
en pæn tone, og at vi som bestyrelse gerne vil tage diskussionen, hvis der er utilfredse miner. Så
opfordringen lyder på, at holde jer fra diskussioner på Facebookgruppen medlemmer i mellem. Vi er
nødt til at være gode ved hinanden og huske den gode tone.
Vi har stiftet bekendtskab med lokalplan nr. 1140, men vi mener i bestyrelsen ikke, der er nogen
nødvendighed for at indgive en indsigelse mod denne, da der ikke er kommet ret mange henvendelser
fra vores medlemmer.
Der har været en del spørgsmål ang. busserne i forbindelse med lukningen af Mosebyvej, og en gang for
alle, vil jeg blot informere herom:
Bybussen 8 – den gule bus kører som forsat gennem Hornshøj ad Højdevej.
Bus 283; den blå bus, er gratis at benytte i 2019. Den kører fra Holstebro til Borbjerg og retur. Denne har
fået en lille forlængelse af ruten, men så vidt jeg har fået oplyst kører denne også stadig ad Højdevej.
KÆMPE opfordring til at bruge busserne ALT det, I kan. Kun på den måde kan vi være sikker på, vi får lov
at beholde dem. Se busplaner på Midttafik.dk
Igennem året ved jeg, vores lokale bowlingklub stadig har været i fuld gang med at kaste kuglerne og vil
fortsætte med at bowle og byder gerne nye spillere velkommen. Er der nogen, som har lyst så kontakt:
Per Villadsen på Kongehøjen 29 Mail: per.villadsen@mvb.net.
Vores lokale vandrelav fortæller også, at de stædigvæk traver lystigt derudaf. Vandreturene foregår i de
ulige uger kl.9.30 og ca. en time frem. Der bliver både gået i skoven og i omegnen efter vejr og vind. Alle
er velkomne, der er ingen tilmelding, du skal blot møde op ved bænken på hjørnet af Kongehøjen og
Baunevej. Turene foregår med hygge og god snak. Derudover arrangerer de en forårs og en efterårs
udflugt til forskellige steder, hvor der køres afsted i egen bil med kaffe.
1000 tak til alle jer der har hjulpet igennem året og bakket os på den ene eller anden måde i vores
arbejde og tiltag i borgerforening. Det er en kæmpe hjælp til os i bestyrelsen, og vi vil gerne opfordrer
alle til at hjælpe os endnu mere og kom endelig med nye tiltag. Brug vores Facebookgruppe, som nogle
så flittigt allerede gør. Når vi hjælpes ad, giver det flere kræfter, og sammen er vi stærkere.
En stor tak for året, der er gået, skal lyde til Jan Jakobsen, som sprang til efter sidste generalforsamling
efter Irenes fratrædelse. Vi er kede af, at du stopper Jan, men samtidig glæder vi os også til at byde et
nyt medlem velkommen i bestyrelsen.

Jeg siger endnu engang tak for året som er gået, og vi glæder os til endnu et år med alle jer skønne
medlemmer.

