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BERETNING AGGER BEBOERFORENING 2014 

Klubhuset 

Vi har ombygning i gang med sammenlægning af de to bruserum til nyt køkken, samt nye lofter og 

gulvbelægning i rummet til venstre. Vi tænker stadig at det skal være sådan, at huset kan lånes gratis af 

medlemmer i sommerhalvåret. Vi påtænker også at købe et nyt telt der kan rejses hurtigt og som kun skal 

være på pladsen. Vi har også fået sponsoreret et forhæng af Nørvonet der skal hænges op mod syd og kan 

trækkes for, for at give læ. Der vil også komme skilte op der fortæller om pladsen. Hvis der er ideer til nogle 

aktiviteter vi kan lave på pladsen, så er man meget velkommen. 

 

Vi har stadig bålting der kan lånes, huset, et partytelt samt pladsen. Der er kalender på aggerby.dk og en 

formular man kan skrive til os på.  

 

Vi har haft studerende den 21. og 22 marts som er kommet med forslag til indretning af pladsen. Der er tale 

om trampoliner, stor skaterområde og mulitbane. Derudover har petangquepladsen ønsker om også at 

udvide.  

Derudover har vi jo almindelig vedligehold og sørger for at græsset bliver slået.  

Affaldsindsamling 

Vi havde affaldsindsamling sammen med byfornyelsesgruppen - lige før påske som en del af den 

affaldsindsamling Danmarks Naturfredningsforening arrangerer. Der var et ringe fremmøde, men også 

dårligt vejr. I år har byfornyelsesgruppen opgaven alene og datoen er den 26. april 2014 ved Beboerhuset. 

 

Sct. Hans 

I år med helstegt gris og alt hvad der hører sig til. Der var stor opbakning, men desværre gik det uheldigt til, 

da bålet skulle tændes. Heldigvis skete der ikke noget med nogen, og vi garanterer at det ikke sker igen.  

 

Vi har haft overvejelser om at lægge vores Sct. Hans sammen med roklubben, og de har været 

imødekommende. Sidste år kunne vi dog ikke nå det.  

 

Derudover har vi også undersøgt mulighederne for at flytte det til havet, hvilket også er muligt. Dog kan vi 

ikke vide om det kan lade sig gøre, før en uge før af hensyn til vejret, og det blev vurderet, at vi ikke havde 

ressourcer til at lave bål med så kort varsel.  

 

Juleoptog 

Der var et meget stort fremmøde – ca. 100 personer. Som noget nyt var der tombola i stedet for 

amerikansk lotteri, og gevinsterne var væk i løbet af meget kort tid. Mange flotte gaver var givet af alle 

sponsorer. Der var også julemarked, og det kniber at der er grundlag for det – de sælger for lidt.  

Tænker at størrelsen for juleoptoget er nået.  

 

I år er planen at det skal være i Beboerhuset, men vi har dog hørt at det skulle være en dårlig beslutning, så 

vi tænker at det skal vendes endnu engang. . 

I år i beboerhuset. 

 

Valgmøde 

Det var et valgår i år, og vi holdte vælgermøde med Kaj Thomsen på Agger Badehotel.  
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Akuthjælperordning 

Den dag vores hold blev uddannet, holdt vi fest, og de fik gaver og en bog om Psykisk førstehjælp. Det er et 

meget flot tiltag vi har fået i Agger, og der er ingen tvivl om at det bliver forvaltet helt efter boget. 

Ordningen omfatter også Krik, og derfor har vi delt udgifterne med Krik og omegns beboerforening.  

Her lidt fra Bente Bang med hvordan det er gået siden opstart: ” Ja vi har jo været i gang i år nu, og det har 

fungeret godt, og vi har haft 9 udkald i perioden, det er selvfølgeligt ikke godt, da der så er en borger der har haft 
brug for hjælp. 
Men det har virket godt, og vi har fået megen anerkendelse og tilkendegivelser at vi har givet tryghed, alle 
udrykningers har vi været fremme under 3 minutter. 
Vi afholder den 1 af 4 uddannelsesdage den 1 april, og vi holder opdateret hele tiden. 
Vi startede 21 personer, men vi har 1 person der er udtrådt, men der er stadig 20 med i korpset. 
 
Vi har i regionsrådet afsat yderligere 1 million kroner i 2014 så der kan komme 2 hold mere med i år og 1 mere i 
2015. Vi har ligeledes besluttet at de 3 nye hold skal findes ved at borgerforeningen kan søges om at komme med, 
men kun de der har en responstid på 12 minutter. 
 
Der er også besluttet at de hold der bestående skal evalueres og vi får oplyst hvor mange gange alle områder har 
været kaldt ud.” 

 

Snedrydning 

Der har ikke været så meget sne i år, men igen fungerer det de fleste steder på Vesterhavsvej. Det er 

virkelig en stor stor fornøjelse for byen.  

 

Juletræer og flag 

Vi betaler et af byens juletræer og en vimpel og et flag ned i krydset. Synes det er meget flot som 

flagstængerne er blevet sat på plads igen.  

 

Vi har bakket op om det store juletræ ned ved Henry Gregersen – betalt af Aggerevents og håber at det 

gentager sig, og at vi kan få det gjort til et fast arrangement når træet tændes.  

 

Agger Kalender 

Den står Hans Nørgaard for, og støtter op økonomisk hvis der er behov. Den er faktisk næsten udsolgt for 

2014 og har været det længe, så det er ligesom det skal være. Et evt. overskud går til Hans selv, som aftalen 

er lige nu. Vi skal dog i år have lavet en fast aftale omkring kalenderen, og også en eventuel kompensation 

til Hans for brug af hans billeder, i folder, på hjemmeside og facebook m.m.  

 

Fællesarrangement med IM 

Det var noget nyt her i sommers, hvor der var rejst telt til at kunne komme med egen mad og spise 

sammen. Derefter var der leg med børnene. Der kom ikke så mange, hvilket nok skyldes for sen 

annoncering. Der er ikke planlagt noget i 2014. 

 

Beboerhuset 

Vi har bidraget med et beløb til en ny ovn i beboerhuset. For det første fordi vi også bruger køkkenet til at 

holde slutprisen for mad til vores arrangementer ned, men også fordi vi jo støtter op om beboerhuset som 

en vigtig del af vores fællesskab. 

 

Kulturekspressen 
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Vi hjælper til arrangementer med dagen med børnene og også den dag hvor der fortælles i de sorte huse. 

Synes at Gitte og Grethe gør det rigtig godt hele ugen, med rigtig mange arrangementer. 

 

Netværksgruppen Agger 

Her har vi siddet med på sidelinjen som vacant medlem indtil for ganske nylig, hvor vi har trukket os. Tiden 

er blevet brugt på at holde møder og finde hinanden. Sej start og det er stadig sejt. Vi har fået lavet 

aggerby.dk og facebook, som er for alle foreninger.   

Vi håber og tror på at gruppen overlever generalforsamlingen den 12. april.   

Fremtiden 

Vi har fået penge fra Altiboks – 38.100 kr. i ambassadørgave. Er beregnet ud fra alle forhåndstilmelding inkl. 

pølsevognsarrangementerne. Og en stor tak til Erik Jensen for hans engagement her. 

Vi har spurgt beboerhuset om de var interesseret i en sammenlægning, men pt. ikke, men vil gerne mødes 

med os i år omkring det. Vi lader bolden ligge hos dem. 

2014 bliver et stille år i beboerforeningen, med kun vores faste arrangementer. Det er meddelt til alle hvor 

vi plejer at give en hånd. Så må vi se hvad kræfterne i 2015 rækker til.  

Tak til bestyrelsen 

Jeg vil gerne rette en STOR STOR tak til bestyrelsen for Agger Beboerforening. Uden Jeres gå på mod og 

kræfter, var vi ikke nået omkring alt det praktiske og vi havde heller ikke fornyet os, der hvor det er sket. 

Tak for et godt samarbejde, og STOR tak til Bettina der nu stopper. 

 

 

 


