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Af Irene Lauridsen.

År 2017 og til nu har vi været igennem følgende:
Generalforsamlingen 2017,
En arbejdsdag på legepladsen hvor få flittige hænder var i gang. Igennem forår og sommer er
græsset blevet slået, og skraldespanden er blevet tømt endnu en gang. 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.
Sankt Hans fest, hvor der var ca. 50 børn og voksne samlet til bål, snobrød, fællessang og hygge
og besøg af Politiken Jens Christian Hedegård, som var årets båltaler.
I august havde vi en hyggelig sommerfest med børne-eftermiddagssjov og aftenhygge med
fælles buffet bord og kinesisk lotteri, som havde stor underholdningsværdi.
Kontingentindsamling lykkedes sent i 2017, vi håber at her fra 2018 og fremadrettet, at det
bliver i juni måned, og at vores kommende mobilepaysystem er klar til at blive indviet i den
forbindelse.
Derudover har vi igennem året brugt tid på at forbinde vores ny hjemmeside og vores
Facebookside for medlemmer. Vi kan nu sige at forbindelsen virker og vi kan se, at rigtig mange
bruger det, ca. 50 husstande, det er over halvdelen af vores medlemmer. Forbindelsen imellem
den nye hjemmeside og Facebooksiden for medlemmer virker således, at alle de beskeder og
kommentarer, der bliver skrevet på Facebooksiden for vores medlemmer automatisk også
kommer på hjemmesiden. Hjemmesiden er som sagt brugbar og mangler de små sidste små
detaljer, som snart vil blive rettet til.
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

En stor tak til Søren Clausen, som tidligere har boet på Mosebyvej 20, for hans kæmpe indsat
for, at vi har fået det nye IT-system op at køre.
Vores festtelt har efter en hel del fester og år på bagen nu blevet slidt op og har anmodet om at
gå på pension. I dag tager vi stilling til, om vi skal købe et nyt festtelt til bestyrelsen.

I slutning af november trodsede ca. 70 børn og voksne kulden, blæst og regn og støttede om
juletræstændingen med fælles julesang og luciakor. 5 skønne pige havde mod og sangstemmer
til at synge julen ind, og derefter blev der spist æbleskiver og drukket gløgg og varm kakao i
garagen på Højdevej 6.
Ind imellem alt dette har de flittige 7 myre, der sidder i bestyrelsen, med hjælp fra jer
medlemmer holdt kontakt til Kommunen og politikere om Mosebyvej, og hvad der følger i
kølvandet på lokalplan 1119. Både Kommunen og politikerne ved, at vi i Hornshøj stadigvæk vil
høres i de forandringsprocesser, som forgår i og tæt omkring Hornshøj.
Så der bliver stadigvæk brugt en del timer på mails, tlf. opkald, møder, samtaler med byråds
medlemmer, kommunen, byrådet mm., og på at holde jer opdateret i det omfang, det er muligt.
Vi har stiftet bekendtskab med Kommunalplan 2017 – 2029, mere om det senere på aften.
De næste udfordringer venter på både bestyrelsen og jer medlemmer, for vi er blevet forberedt
på, at en ny lokalplan er på vej. Helt præcis hvornår ved vi ikke, så ligesom sidste år er vi
stadigvæk spændte på, hvad der kommer ud af det.

Bybussen 8 – den gule bus er vendt tilbage for anden gang i Hornshøjs historie. Bybus 8 kører nu
fra Holstebro – Hornshøj – Mejrup og retur.
Bus 283; den blå bus, er gratis at benytte i 2018 og 2019. Den kører fra Holstebro til Borbjerg og
retur. 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, at 8 sejlivet Hornshøj-borgere har bowlet mange torsdage, og de bliver
ved med at bowler 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, 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 og til tider så godt, at de
ikke har observeret, hvor de har gået. De finder dog altid hjem igen. 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.
Til sidst vil jeg sige tak til jer her i Hornshøj og særligt til de skønne mennesker, som jeg har
siddet i bestyrelse med igennem årene. Det har været en fornøjelse, I vil blev savnet. Tiden er

kommet, hvor jeg fremadrettet må prioritere min tid og mit helbred på anden vis. Det gjorde en
blodprop i august måned mig meget opmærksom på, er nødvendigt.
Efter 6 år i bestyrelsen og 4 år som formand, en del møde og flere hyggelige arrangementer både
om sommeren og vinteren, vil jeg nu give formandsnøglen videre. Jeg har givet nøglen et nyt
look i form af en ugle. Et symbol på, at jeg mener, vi her i Hornshøj er opmærksom på, hvad der
sker hos og omkring os. Jeg har aftalt med bestyrelsen, at jeg fremover vil give en hånd med ved
Hornshøjs årlige julearrangement, jeg vil stædigvæk gerne hjælpe med Luciakoret, hvis der er
nogen, som vil synge i det, samt vil jeg gerne ligge både ovn og carport til æbleskiver m.m.
På samme måde kan jeg kun, opfordre jer andre til også at være hjælper til faste årlige
arrangementer. Det vil være en god håndsrækning til bestyrelsen og til at støtte deres gode
arbejde på. En overkommelig opgave for den enkelte hjælper. Bliv ved med at give bestyrelsen
alt den opbakning I kan på den ene eller anden måde. Når vi hjælpes ad, giver det flere kræfter,
og sammen er vi stærkere.
Jeg er glad for at vide, at resten af bestyrelsen er klar til at forsætte det gode arbejde, som der
er i gang. En stor tak til Jan Jakobsen, som er klar til at springe til, nu hvor jeg må takke af.

God arbejdslyst til den nye bestyrelse.

