Beretning BHE for året 2016.
Når vi skal se tilbage på det seneste år, så er der både gode og mindre gode ting, der kommer frem.
Økonomisk var det nok lidt bedre, end vi forventede med den manglende lejeindtægt fra Nørrebro
16 – det vender jeg tilbage til – og med hensyn til vore arrangementer har det været både op og ned;
Men som helhed er vi tilfredse med året.

Arrangementerne.
Lad mig begynde med torvemarkederne. De var stort set alle begunstiget af godt vejr, når vi lige ser
bort fra marked nr. 2, hvor der var lidt regn. Her sparede vi så til gengæld musikken, idet de af
hensyn til deres instrumenter ikke spillede ret meget og frasagde sig honoraret. De øvrige 3
markeder var der meget fint vejr, og især det første og markedet i uge 30 var særdeles godt besøgte.
Til gengæld var der for få mennesker til natmarkedet og en strid vind gjorde også, at folk gik tidligt
hjem.
Vi har drøftet det indgående i bestyrelsen, og der er enighed om, at det vil være godt med
nytænkning, og vi er åbne over for ændringer. Der skal arbejdes efter at skabe så meget liv som
muligt, og vi vil have en blødere tilgang til såvel boder som aktiviteter.
Vi har også besluttet at undersøge forskellige muligheder for bypladsens brug ved natmarkedet,
hvad angår spisning og udskænkning.
Julesøndagen blev en skuffelse, og det er spørgsmålet, om den ikke har overlevet sig selv. Der var i
hvert fald ringe tilslutning, og vi ved fra BTI.s Venner og Menighedsrådet, at det samme var
tilfældet med juletræsfesten i Sognehuset.
Vi har så her for en månedstid siden haft et møde, hvor vi havde indbudt de forskellige interessenter
ned gennem byen uden skelen til, om de var medlem af BHE eller ej for at høre, hvordan de
fremover så arrangementerne i byen.
Der var pænt fremmøde, og flere ideer kom på bordet, bl.a. om at markere julen med et tidligere
arrangement end den sidste søndag før jul. Samtidig blev der her nedsat et 4-mands aktivitetsudvalg
for det kommende år.
Vi har jo så også de forskellige arrangementer i borgerudvalgets regi, og her er det Sct. Hans
arrangementet, der falder mest i øjnene. Regnen fossede ned fra sidst på eftermiddagen til ud på
aftenen; men vi fik det da afviklet. Fejringen af Sct. Hans vil vi dog fortsætte med. Vi betragter det,
som det er blevet en tradition, og vi har da lov at håbe på tørvejr de kommende år!
Friluftsgudstjenesten med kirkerne og fastelavnsfest har vi ligeledes været medarrangører af, og vi
har også haft adventsarrangementet for pensionister og efterlønsmodtagere. Det er godt besøgt; men
det er også ret bekosteligt. Det har jo egentlig været afholdt for nogle af de penge, der har været til
os fra Harmonikatræffet, og det er jo nok et spørgsmål om, hvor meget der kommer herfra
fremover. Jeg tror, vi bliver nødt til at overveje, om adventsarrangementet skal fortsætte.

Projekterne og byens udvikling.
Ser vi på den generelle udvikling i byen og de projekter, vi på den ene eller anden måde er eller har
været involveret i, så er der både plus og minus.

Det var særdeles beklageligt, at der igen forsvandt en af de større forretninger i midtbyen i og med,
at den nye ejer af Barkholt Radio flyttede butikken til Hjørring. Ganske vist blev
forretningslokalerne kort efter solgt til andet formål, men en netbutik er jo ikke just med til at skabe
liv i byen.
Det er så til gengæld glædeligt, at de 2 ejendomme, der var indstillet til nedrivning, nemlig den
gamle brugs og det tidligere Bindslev Vinduescenter endelig blev nedrevet. Her står der så nu 2
åbne pladser, og dem skal vi jo også passe på ikke at få for mange af ned gennem byen, så
sammenhængskraften i byens hovedstrøg forsvinder.
Nørrebro 5 vil komme til at indgå i det projekt, vi har gang i under betegnelsen Destination
Bindslev, og jeg er også sikker på, at Rene Wæhrens vil forstå at gøre noget positivt ved Sønderbro
6 – arealet, hvor den gamle brugs var.
Nu, hvor jeg har nævnt Destination Bindslev, så har vi jo i efteråret fået tilsagn fra kommunen om
400.000 kr. fra de såkaldte matchningsmidler, og vi havde i forvejen 250.000 kr. fra ENV-Fonden;
men den 1. etape af projektet, vi arbejder med, står samlet til 1.2 mio. kr., så der er fortsat et stykke
vej til vi kan sætte projektet i gang. Vi søgte også Initiativfonden for Hirtshals og Omegn om
midler, men her fik vi afslag.
Det har efterhånden været en lang proces, siden vi første gang begyndte at tale sammen med
Bindslev Gl. Elværk om projektet, og vi afholdt et borgermøde om det for mere end 2 år siden, så
det kan også være svært at fastholde engagementet. Dertil kommer, at Fisketrappens fortsatte
eksistens tilsyneladende hænger i en tynd tråd, og hvor er vi så henne? Er der nogen mening i at
arbejde videre, hvis Fisketrappen forsvinder? Den har gennem mere end 40 år været et varemærke
for os. Det er den, folk spørger til, og den man besøger.
Bestyrelsen vil kæmpe for at bevare Fisketrappen, og i den forbindelse sidder vi med i en
følgegruppe, hvor der arbejdes med forskellige løsningsmodeller. Jeg håber og tror, at vi har et
byråd, der vil prioritere Bindslev-borgernes ønske, og at politikerne kan se, hvor stor betydning,
Fisketrappen har for Bindslev.
Vi arbejder dog videre med projektet og håber, at det lykkes at rejse de sidste midler. Men det er
også et spørgsmål om, hvor godt vi kan engagere byens borgere i det. Vi føler nok ind i mellem, at
interessen for byens udvikling ikke har nok interesse blandt hovedparten af byens befolkning.
Hjørring Kommunes overordnede politik for landsbyerne og landdistriktet er, at det skal være de
frivillige kræfter ude i landsbyerne, der skal være de udfarende, så er kommunen også parat til at
støtte op. Det er noget, vi skal holde os for øje, og det er pinende nødvendigt, at der i årene
fremover vil være et stærkere engagement – ellers må vi forvente en yderligere stagnation, og det er
det sidste, vi har brug for!
Jeg tror, at vi stadig rundt omkring har ord for at være et engageret lokalsamfund, der arbejder
aktivt for byens ve og vel. Jeg var bl.a. som formand for BHE indbudt til en paneldebat i
Brønderslev om landsbyernes fremtid; men set fra bestyrelsen synsvinkel, så er der behov for større
engagement.
Et projekt, vi har gjort rigtig meget for skulle lykkes, er børnecentret ved Bindslev Skole, og her er
det glædeligt, at det nu endelig bliver realiseret. Det har på et tidspunkt været fremme, at man ville
gå i gang med selve etableringen her i foråret; men det ser nu ud til, at det først bliver hen på
sommeren, at det påbegyndes. Men godt, at det kommer. Det, at børnene fra hele området kan blive
passet i vuggestue og børnehave og have deres første 7 skoleår på samme matrikel, må være en god
grundsten for hele den lokale udvikling.
Det er så også noget af det, der ligger til grund for et andet projekt, der er i gang, landsbyklyngen
Tannisbugt, hvor man prøver at se hele området med Bindslev, Tversted, Uggerby og Tuen under et
for på den måde at fremme en samlet udvikling.

Vi følger det fra sidelinjen og et af bestyrelsens medlemmer sidder i Styregruppen. Vi håber og tror,
det kan være med til at skabe større enhed og fællesskab de enkelte byer imellem.

Økonomi.
Som nævnt indledningsvis kan vi være tilfredse med vort økonomiske resultat; men vi skal også
gøre os klart, at vor økonomi i høj grad er baseret på vore erhvervsmedlemmer og erhvervslivet
generelt. Det er herfra den væsentligste del at vore midler kommer fra, såvel gennem kontingent
som gennem Bindslevguiden og årskalenderen.
Nørrebro 16 havde vi så lejeindtægt i 2016 for de første 3 måneder; men som det pt. ser ud, falder
den helt væk i år – og på årsbasis er det en istet indtægt på lidt under 50.000 kr. Det kan mærkes.
Lokalerne bliver pt. brugt til at opbevare noget af foreningens materiel og som mødelokale.
Regnskabet for 2016 viser et overskud på 6.320 kr., Egenkapitalen udgør 628.931 kr. – deraf
disponibel kapital på ca. 272.090 kr. Bypladsen er opført til 128.411 kr., og Nørrebro 16 er b ogført
til 266.700 kr.
Jeg vil slutte min beretning med en tak til alle for et godt samarbejde. Her skal også lyde en stor tak
til de frivillige hjælpere, som igen har gjort en stor indsats.
Sidst, men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen for jeres indsats.
Evald E. Jensen

