Hørning og Omegns Borgerforening
Årsberetning 2015
Som formand for Borgerforeningen vil jeg gerne takke vores bestyrelsesmedlemmer
samt de udvalg, der i årets løb hjælper os med at få alle vores arrangementer til at
lykkes. Jeg er også utrolig glad for de hyggelige bestyrelsesmøder vi afholder ☺
Årets arrangementer:
2014 måtte vi aflyse nogle arrangementer pga. for få deltagere. Dette fik os til at vælge
at drosle lidt ned på antallet af arrangementer i 2015. I får her den korte version.
Vi startede året med at afholde rejseforedrag med Nikolaj Witte, som fortalte os om
sin rejse med den transibiriske jernbane. Vi var omkring 50 personer – ikke nok til at få
arrangementet til at løbe rundt, men en hyggelig aften med god underholdning.
Fastelavn. Festen var også en stor succes med ca. 90 deltagere og jeg har ladet mig
fortælle, at det er rigtig hyggeligt med spisning, tøndeslagning og diskotek. Der var
gang i den.
Egnsteateret kom ikke til Hørning i 2015, men vi ser frem til deres forestilling
Cowgirls, som allerede er totalt udsolgt.
Dilettant – Vanvid i Waders. Et veldrejet og underholdende stykke.
Der var ikke helt så mange i år, som der nogle gange har været, men det gav alligevel et
fint overskud, som blev delt med Hørninghus, idet vi var fælles om at løfte denne
opgave. Tak til dilettant truppen, vi bakker jer op så længe I har lyst til at lave dilettant.
Oprydning ved dammen, blev som sædvanlig udført af en meget lille flok. Hyggeligt,
nødvendigt og ikke helt uden skader ☺
Sommerfesten, som jo er byens store arrangement, blev igen i år afholdt med stor
succes af HGF. Helt klart et positivt indslag i byen og Borgerforeningen bakker 100 %
op om dette arrangement ☺
Sct.Hans – godt vejr og masser af mennesker. Burgerne med flæskesteg samt pølserne
blev totalt udsolgt.
Øl smagningen i september var igen en stor succes – masser af øl, masser af biksemad
og et godt overskud.
Halloween. Der mødte mange børn og forældre op med deres græskar og vi havde en
hyggelig eftermiddag. Vi håber multifunktionshuset er færdigt til efteråret, så rykker
arrangementet sandsynligvis der op.
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Hørnings største kagebord. En stor succes, som vi er blevet opfordret til at gentage.
Der kom ca. 70 pers. og der blev bagt ca. 15 forskellige slags boller og kager.
Årets Julemarked. I år var der færre stande, men alligevel ok besøgt. Vi har talt om, at
vi næste gang vil forsøge at kombinere med en juletræsfest, så der er noget for de helt
små i byen også.
Tak for hjælpen
Vi er rigtig glade for den store hjælp fra de mange frivillige, som har hjulpet til, at årets
arrangementer blev en succes. Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig gøre, så TAK.
Er der nogen i byen, som kunne tænke sig at være med i nogle eksisterende eller nye
udvalg, så sig endelig til. Det vil fremme vores sociale arrangementer og være med til at
bringe os tættere sammen i den landsby vi bor i ☺
Kommende arrangementer:
Vi har allerede taget hul på arrangementerne i 2016, idet vi allerede har afholdt endnu et
rejseforedrag med Nikolaj Witte. Derefter var der årets store fastelavnfest.
Randers Egnsteater kommer med deres Cowgirls forestilling, vi forsøger os med
blomsterbinding, dilletant kommer igen i starten af april og meget mere.
Se årsplanen for øvrige arrangementer.
Byens to informationstavler
I forbindelse med projektet ved den gamle forsamlingshus grund tilbød Viggo
Christensen at reparere infotavlen som står der. Det udviklede sig til at Viggo også fik
repareret den anden ved dammen også. Stor tak til Viggo for hjælpen med disse. ☺
Udlejning:
Vi informerer om, at det stadig er muligt at leje Borgerforeningen telt for 500,- kr.
Borgerforeningen er involveret i mange andre spændende opgaver.
Vi har fået en fælles hjemmeside til byen. Det er en glimrende måde at samle al
information om byen samt formidle det ud til alle ☺
Borgerforeningen er garant for et fast serviceabonnement til byens hjertestarter.
I forbindelse med kommunens nye landdistriktspolitik har der været afholdt en del
konferencer og i den forbindelse har der været afholdt dialogmøder med folk fra
Randers Kommune. Dejligt de kommer til vores landsby og hører lidt om de problemer
vi slås med. Det er bla. fibernet, som er svært at få til byen, men vi fortsætter kampen ☺
Vi har søgt midler til skaterramper, fik afslag, men vil forsøge igen senere på året.
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Der foruden startede vi i 2013 arbejdet på at lave en udviklingsplan for byen.
Med udgangspunkt i denne, har vi i samarbejde med HGF og byens borgere, startet 2
projekter, som vi håber byen vil få stor gavn og glæde ud af. Derfor forventer vi også, at
en masse medborgere vil stå i kø for at give en hånd med, når arbejdet skal udføres ☺
Aktivitetspladsen – byens nye samlingssted
Området til dette projekt er den nuværende (næsten ikke eksisterende) legeplads ved
HGF samt beplantningsbæltet mellem de to boldbaner, som ligger umiddelbart nord for
legepladsen.
Idéen med aktivitetspladsen er, at det skal blive til en legeplads for voksne og børn. Et
sted hvor man kan mødes og udøve forskellige aktiviteter sammen eller blot mødes til
hyggelig social samvær.
Projekt planen indeholder:
• Legeplads fornyelse
• Multifunktionshus
• Fitness og evt. parkour redskaber
• Petanque bane
Da vi rigtig gerne vil finde et velklingende navn til aktivitetspladsen, startes hermed en
konkurrence om at finde det bedste og mest passende navn. Alle forslag med jeres idé
og eget navn, indleveres skriftligt til bestyrelsen for Borgerforeningen, som i samråd
med projektets styregruppe, vil udpege en vinder. Forslag skal være indleveret senest
1.juni. 2015. Præmien er 2 biograf- og gufbilletter og vinderen bliver offentliggjort til
årets sommerfest ☺
Den gamle forsamlingshus plads
Den gamle forsamlingshus grund er i dag blot en tom og grim byggegrund. Vi har i
samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en plan for etablering af et grønt område
til ophold og forskønnelse af byen. I denne plan ligger også en fremtidig forbedring af
vejforholdene omkring pladsen, hvor de 3 veje mødes.
Vi har til hensigt at navngive pladsen Louis-Hansens Plads. Vores ydmyge måde at sige
tak for de mange gange denne fond har bidraget til projekter i Hørning.
Projekt planen indeholder:
• Opholdsplads omgivet af græsplæne samt buske og træer
• Buslomme, busskur og cykelparkering
• P-plads
• Informationstavler om byens historie, naturområder og byens aktiviteter
Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
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