Hørning og Omegns Borgerforening
Årsberetning 2016
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. Uden jer, ingen arrangementer.
Årets arrangementer:
Efter et meget stille år i 2015, hvor vi droslede lidt ned på arrangementerne, forsøgte vi
sidste år (2016) at planlægge lidt flere arrangementer.
Vi startede året med at afholde rejseforedrag med Nikolaj Witte, som fortalte os om
sin rejse til Cuba. Et hyggeligt lille arrangement, som desværre ikke kunne trække folk
nok til at få arrangementet til at løbe rundt, men en hyggelig aften med god
underholdning.
Fastelavn. Festen var også en stor succes med rekord mange deltagere, godt 90
deltagere og jeg har ladet mig fortælle, at det er rigtig hyggeligt med spisning,
tøndeslagning og diskotek. Der var gang i den. Et fint overskud.
Egnsteateret kom ikke til Hørning i 2016. Pga. sygdom måtte de desværre aflyse i
sidste øjeblik til stor ærgrelse for alle, der glædede sig til at komme at se forestillingen.
De havde så lovet at komme til Hørning i 2017, men pga. en fejl i overleveringen af
arbejdsopgaver, blev dette glemt og vi kom ikke med i runden i år.
Som plaster på såret fik vi 2x5 stk. billetter til udlodning i byen.
Blomsterbinding. Begge datoer måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Øv.
Dilettant – Et stykke om et sommerhus mareridt ☺
Fredag ca. 130 pers. og lørdag var katastrofal med kun 35 pers. Det blev på trods af de
få en hyggelig aften, men vi kan ikke byde vores dilettanter så lille et publikum. Så kom
nu og meld jer til i år!! En stor tak til dilettant truppen fordi I alligevel har mod på at
spille igen i år.
Landdistriktsudvalg på tur. Vi fik i begyndelsen af april besøg af
landdistriktsudvalget, som gerne ville ud og se hvad vi egentlig har gang i i Hørning.
Velkommen til nye tilflyttere. Et hyggeligt lille arrangement, hvor nye borgere i byen
kan komme og høre lidt om landsbyens foreningsliv og historie. Sluttede af med
medbragt mad i engene.
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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 ☺ Vi håber bandet kan bookes igen til næste år ☺
Sct.Hans – rigtig mange mødte op trods regnvejret og vi fik da fuld hus i teltet da
regnen stod ned.
Øl smagningen i september var igen en stor succes – masser af øl, masser af biksemad
og et godt overskud. Tak til udvalget ☺
Drinksaften. En rigtig hyggelig aften, hvor knap 50 kvinder fik lækker tapas anretning
og smagte forskellige drinks. Kan varmt anbefales ☺
Foredrag om Grønland. Måtte desværre aflyses.
Halloween. Ved ikke helt om det var fordi vi havde flyttet arrangementet til det nye
bålhus, men der var ikke så mange børn med i år, men trods alt en hyggelig
eftermiddag.
Hørnings største kagebord. Trods tidligere års store succes, kom der sidste år ikke så
mange, så der var rigelig kage til dem som var med. Arrangementet holder pause.
Årets Julemarked. I år tilpas antal stande og ok besøgsantal. Havde håbet på flere, men
det kan ikke være lige godt hvert år. Men der blev julehygget ☺
Tak for jeres tid!
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:
I 2017 har vi valgt at holde lidt igen med arrangementerne, bla. for at give plads til de
ekstra arrangementer der kommer i forbindelse med HGF´s jubilæumsår.
Udlejning:
Vi informerer om, at det stadig er muligt at leje Borgerforeningen telt for 500,- kr.
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Borgerforeningen er involveret i mange andre spændende opgaver.
Vi har en hjemmeside i byen. Det er en glimrende måde at samle al information om
byen samt formidle det ud til alle ☺ Hvis nogen har lyst og mod på at stå for at ligge nyt
ind på siden, så lad mig høre.
Borgerforeningen er garant for et fast serviceabonnement til byens hjertestarter.
Den gamle forsamlingshus plads - Anlæget
Projektet er afsluttet og d. 18/6 mødte rigtig mange op og var med til indvielsen med
pølser, øl og vand. Endnu engang kom vores lille by i avisen.
Aktivitetspladsen – byens nye samlingssted
Projektet er næsten færdigt og vi håber alle i byen vil bruge aktivitetspladsen flittigt.
Der bliver en indvielse, men datoen er ikke fastsat.
Tak til alle, som flittigt har hjulpet til med at få disse projekter til at lykkes.
Navnekonkurrence er ikke afsluttet.
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 indvielsen.
Ny mini-rundkørsel og buslomme
Udsprunget af projektet ved den gamle forsamlingshus grund, har vi i samarbejde med
Randers Kommune startet et projekt, som skal gøre Hørning mere trafiksikker.
Det drejer sig om trekantskrydset, som skal omdannes til en mini-rundkørsel samt en
rigtig buslomme. Projektet er foreløbigt i opstartsfasen.
Opråb!
Jeg tror jeg taler på begge foreningers vegne, når jeg siger, vi mærker en faldende
opbakning til foreningsarbejdet. Det er, som oftest, tordenskjolds soldater, der får det til
at løbe rundt, men for at det fortsat skal blive ved at være sjovt at være med til at lave et
stykke foreningsarbejde for byen, er vi nødt til at have mere opbakning. Det er ikke kun
til bestyrelsesposter, men også til diverse udvalg. Hvis vi fortsat gerne vil have liv og
udvikling i bbyen, skal vi være parate til at tage del og gøre en indsats. Det er faktisk ret
sjovt for det meste, så min opfordring lyder på at flere skal bakke op om foreningerne i
byen.
Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
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