Hørning og Omegns Borgerforening
Årsberetning 2017
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:
Fastelavn. Festen var sidste år igen en stor succes med rekord mange deltagere, 91
deltagere og der har været mange positive tilbagemeldinger. På trods af en god
indsamling sidste år, gav arrangementet et lille underskud.
Egnsteateret kom heller ikke til Hørning i 2017. Pga. en fejl i overleveringen af
arbejdsopgaver, blev det glemt at vi var lovet et besøg, så vi kom ikke på turneplanen.
Som plaster på såret fik vi 2x5 stk. billetter til udlodning blandt borgerforeningens
medlemmer.
Dilettant
Fredag var så vidt jeg husker godt besøgt og lørdag, hvor vi som noget nyt prøvede at
lokke folk til med en billig festpakke, var vi da også ca. dobbelt så mange som året før,
knap 70. Det var en hyggelig aften, men det er ærgerligt der ikke kommer flere, især af
hensyn til dilettantgruppen, som har lagt et stort stykke arbejde i arrangementet.
Der blev lavet nogle investeringer i bla. nye elkabler og scenerekvisitter, så sammen
med en forholdsvis lille tilslutning har det betydet, at arrangementet gav underskud.
Sct.Hans – som altid hyggeligt, men lidt regn skal vi åbenbart have på denne dag ☺
Fint overskud og en oplevelse af tilfredshed med arrangementet.
Øl smagningen i september var som altid en succes, ca. 70 deltagere. Som noget nyt
var der amerikansk lotteri og ellers var der masser af øl, masser af biksemad og et godt
overskud. Tak til udvalget ☺
Drinksaften. Måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Det lod til vi havde valgt en
uheldig dato, så vi har valgt at sige vi i stedet har udsat arrangementet til d. 7/4-18.
Årets Julemarked. Der var fuldt hus med 16 stande og ok besøgsantal. Masser af
julestemning og et fint lille overskud ☺
Ny bænk til dammen
Vi var så heldige at få tildelt en af de fine bænke fra Randers Kommune, og i april blev
den gamle pilehytte taget ned, lavet et fint lille fliseareal, hvor den nye bænk er opsat.
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Fibernet til Hørning
Efter længere tids kommunikation med Eniig (tidligere EnergiMidt) er det endelig
lykkedes at få en fibernet kampagne til Hørning. Hvis i ikke har besøgt deres
kampagnebus, er der stadig mulighed for det på mandag, torsdag d. 8/3 samt torsdag d.
15/3. Alle dage mellem kl. 14 og 18.
Lidt om byens projekter:
Aktivitetspladsen – byens nye samlingssted
Projektet er afsluttet og den officielle indvielse blev i forbindelse med HGF´s
familiekoncert i august. Allerede nu er både bålhus og legeplads blevet taget flittigt i
brug. Når vejret bliver lidt varmere, skal grillen samles og huset have træbeskyttelse.
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. Randers Kommune har ikke projektet på budgettet i 2018.
Borgermødet i september, var udsprunget af en bevilling på 50.000 kr. fra
Landdistriktsudvalgets borgerbudgetteringspulje, hvor byens borgere på demokratisk
vis, skulle vælge hvilke projekter der skal gennemføres og som man vil bruge pengene
til.
Der var desværre et meget ringe fremmøde, men der blev diskuteret forskellige punkter
og der var enighed om at vælge følgende 3 projekter, som der skulle arbejdes videre
med.
- Fartdæmpning i form af enten streger/bump.
- Nyt toilet i HGF bygning med adgang fra legepladsen samt flisegang langs
legepladsen.
- Fremtidens forsamlings hus med forskellige nye tiltag.
Desværre var der ingen, som meldte sig til at hjælpe tovholderne med at udarbejde
projektbeskrivelser, hvorfor projekterne er gået i stå.
Vi har dog stadig mulighed for at komme videre, bla. kan vi på dette møde lave en
afstemning om hvilket projekt der skal arbejdes videre på.
Ikke ligeså optimalt, men dog en mulighed.
Det kan vi vende tilbage til under eventuelt.
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Til slut…
Selv om vi ikke er kommet til valget af bestyrelsesmedlemmer, vil jeg gerne benytte
lejligheden til at takke for de sidste 4 år som formand (og 5 år før det som kasserer),
som har budt på mange forskellige og spændende opgaver.
At deltage i foreningsarbejde er en god måde at lære ”byen” at kende på.
Der har gennem de sidste år været en tendens til faldende opbakning til nogle
arrangementer, derfor har vi skåret ned til kun de mest populære arrangementer.
Jeg har tidligere forsøgt med nogle ”Opråb” i byen, for at få mere opbakning, men jeg
tror tiden er blevet en anden. Mange har nok i at få deres hverdag til at fungere og det
bliver derfor oftest de samme som står med opgaverne, hvilket slider utroligt hårdt på
bestyrelserne.
Vores by er ikke ret stor, der er ikke mange borgere at trække på, så jeg tror tiden er
inde til at man kigger på, om byen er stor nok til fortsat at kunne bære 3 foreninger, med
3 bestyrelser.
Som jeg allerede har luftet for nogle af jer, mener jeg personligt man burde kigge på en
løsning, hvor man slår foreningerne sammen og evt. tager brug af nogle af de redskaber
der er udviklet netop til at hjælpe foreningsarbejdet.
Bla. ved jeg, at Randers Kommune opfordrer til brug af ”frivillig modellen”, som efter
min mening kunne være aktuel også for vores landsby at gøre brug af.
Jeg har tidligere nævnt denne model for min egen bestyrelse, men modellen kunne
sagtens omfatte alle foreningerne, så man får lavet et samlet overblik over byens
”opgaver” og give borgerne et indblik i dette og mulighed for at melde sig på banen.
Jeg tror det vil kunne forene byen mere og få folk til at bidrage til at være en del af det
store fællesskab.
Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
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