Skørping Borgerforening
Generalforsamlingen onsdag den 23. marts 2011 i Seniorcafeen
Beretning ved formand Erling Junker Holst
Det har – igen – kan vi heldigvis sige – været et godt år for Skørping Borgerforening.
Det har været et år med mange aktiviteter, og vi kan glæde os over, at der er god tilslutning. Det
tyder på, at vore medlemmer er tilfreds. Vi har ikke blot formået at fastholde vores medlemstal – det
stiger også, selv om vi endnu ikke rigtig har fået sat gang i den bebudede hvervekampagne. I
bestyrelsen tror vi på, at vi ved en lidt mere aktiv indsats kan fordoble medlemstallet.
Hvad laver vi?
Ja, vi har tre hovedaktiviteter: Virksomhedsbesøg, møder med vores byrådsmedlemmer,
suppemøder to gange om året med borgmesteren, og som noget nyt nu også fyraftensmøder med de
seks lokale byrådsmedlemmer, og så vores biografklub, som dels giver vore medlemmerne
mulighed for at se ti film til halv pris, dels er med til at bakke op om vore lokale biograf
Kinorevuen.
Og så har vi alt det løse: Først og fremmest er der vores vise-vers-aften, som vi arrangerer i
samarbejde med Aktive Kvinder og Kulturstationen. Den er blevet en gevaldig succes – en årligt
tilbagevendende begivenhed, som borgerne i Skørping glæder sig til.
Vi har også haft en foredragsaften med Niels Højlund, vi har været i Skørping Marionetteater, og vi
har haft en rigtig god lokalhistorisk aften i samarbejde med Aktive Kvinder.
Vi har deltaget i Skovens Dag, hvor vi stillede med otte p-vagter.
Der er noget der lykkes – og noget der ikke gør det.
I Skørping har vi længe ærgret os over, at Hotel Rebild Park lukkede. På borgerforeningens initiativ
blev der nedsat et udvalg, som skulle søge at finde frem til, hvordan man kunne få hotellet genåbnet
og dermed igen blive at aktiv for byen og dens borgere. Det blev nu ikke borgerforeningen, men
derimod lokale forretningsfolk, som fik liv i bygningerne. I første omgang er de lejet ud – senere
skal hotellet omdannes til luksuslejligheder. I borgerforeningen følger vi spændt projektet. Mon
restauranten indgår i planerne, så vi igen får et spise- og mødested i byen?
Vi har nu i et par år udsendt et Nyhedsbrev til vore medlemmerne. Det er nu kommet i mere faste
rammer. Det vil udkomme seks gange om året, og udgifterne til fremstilling, trykning og porto
dækkes så godt og vel af vore annoncører. Tidligere var Nyhedsbrevet en større udgift på budgettet
– nu giver det et lille overskud.
I bestyrelsen bestræber vi os på at informere vore medlemmer så godt som muligt. Ud over
Nyhedsbrevet sender vi mail ud om kommende arrangementer, og som noget nyt har vi nu fået en
hjemmeside – vel nok den største og bedste nyskabelse i foreningen i det forløbne år. Hjemmesiden
er udarbejdet af vor sekretær Karl Peder Bevensee, og der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til
ham. Jeg vil opfordre de medlemmer, der endnu ikke har besøgt hjemmesiden, til at gøre det.
Et mål i det nye år må være at få flere medlemmer. Ikke mindst vil vi gerne have fat i de unge
familier, så vi kan sikre, at vores forening hele tiden er på forkant med udviklingen.
Som der står i vores formålsparagraf: Vi vil trivsel. Vi vil gerne medvirke til at gøre Skørping til en
endnu bedre by at bo i. Vi vil være ide- og tænketank, når det gælder byens udvikling. Vi er
borgernes talerør. Man hører ofte, at nogle synes, at nærdemokratiet har trange kår, at der med de
nye storkommuner er blevet for lang vej til de folkevalgte. Jeg vil gerne kraftigt understrege, at det
IKKE gælder i Rebild Kommune. Det er tværtimod vores erfaring, at byrådet meget gerne vil i
kontakt med borgerne. Og gør meget for at komme det, bl.a. ved i år at stille hele byrådet til
rådighed ved møder i de større byer, bl.a. Skørping. Det møde glæder vi os til at arrangere, og vi
håber, at rigtig mange borgere tager mod invitationen. Når vi så i forvejen arrangerer suppemøde
med borgmesteren og fyraftensmøder med de lokale byrådsmedlemmer, ja så får alle borgere en
mulighed for at komme til orde og komme med ros og kritik, gode ideer og forslag.

