Beretning 2011
Vrå Beboer og Erhvervsforening
Foråret lader vente på sig. Det økonomiske opsving har vel også ladet vente på sig. Forhåbentlig
begynder det hele snart at spire og dermed danne grobund for optimisme og lyst til at være aktive i
lokalsamfundet, så vi fortsat har en god by at bo og virke i.
Et af hovedformålene med Vrå Beboer og Erhvervsforening er i fællesskab med foreninger,
butikker, erhverv og beboere at synliggøre og informere om Vrå som et godt sted at bo og virke i.
”Toppen af Danmark” omtaler stadig Vrå og nævner de guidede ture rundt i byen. Ved at være i
denne brochure kommer omtale af Vrå ud til masser af turistkontorer, messer mv. For yderligere at
gøre det nemt at finde ting, der sker i Vrå, arbejdes der på højtryk med at få hjemmesiden
www.vraa.info op at stå.
Kommuneplanen mm. Sidste år efterlyste vi – i forbindelse med kommuneplanen, hvor Vrå skulle
være bosætningsby i Hjørring Kommune – flere attraktive byggegrunde. Og dem venter vi
stadigvæk på!
Konkret forslag: Spar de 17 millioner på renovering af det gamle kommunekontor, fjern det og
udstyk i stedet attraktive byggegrunde placeret midt i byen. Børnehaverne kan sagtens være, hvor
de er, fortsat.
Af andre ting vedrørende Hjørring Kommune kan her nævnes planerne om den store biogasfabrik
ved indkørslen til Vrå. Vi er en hel del, som mener, at gylle er den dyreste form for energi, og at
den har en mængde ulemper – f.eks.
• absolut ikke CO2 neutral – tvært imod med produktion af masser af biomasse – halm, majs,
roer mv. for at holde gryden i kog
• transport af disse produkter og fjernelsen igen – de beregninger, vi har, siger 12 – 16.000
lastbiler årligt
• for at etablere en lille fabrik som denne, kræver det et tilskud på 30-35 millioner (er vistnok
pr. år med penge fra de nye energiafgifter?)
• en kommunegaranti på 40 millioner kr.
• for dette fås en produktion, der svarer til ca. 0,6 promille af gasforbruget
Højskolen – her er det positive, at Hjørrings kommunegaranti har været med til at bane vejen for
planerne om renovering af de gamle bygninger og byggeri af helt nye flotte elevboliger.
Kunstbygningen – i mange år har Kunstbygningen haft det ligesom humlebien, der heller ikke
burde kunne flyve! Men nu kan Kunstbygningen med det forhøjede tilskud gå ind i sit 20. år og for
første gang have rimelig økonomi i årene fremover.
Dejligt at disse to kulturinstitutioner i Vrå by med velvillig støtte fra Hjørring Kommune stadig har
en god og spændende fremtid foran sig.
Store Vrå Marked. Kort og godt – et vellykket arrangement med en fantastisk opbakning – som
sædvanlig. Vi gentager succesen lørdag d. 11. august 2012 – og håber, at alle vil være med igen.
Erhverv. Det ser ud til, at vores store firmaer har klaret krisen. Der er i hvert fald ingen, der har
drejet nøglen og beskæftigelsen ser ud til at holde sig på et pænt niveau.
Desværre har vi mistet et af byens Supermarkeder ”SPAR” – og i år også vores bager.
Mit slogan er stadig: Handl lokalt, mens du er ung og mobil – ellers er det for sent, når du bliver
gammel og senil.
Vrå by. Kravet om at få fjernet Vrå Hotel bliver mere og mere påtrængende. Denne skamplet
misklæder hele byen og holder tilsyneladende også interesserede nye handlende væk – i hvert fald
på vestsiden af banen. Samtidig vil jeg komme med en kraftig opfordring til nogle husejere om at få
gang i renovering af deres nedslidte huse! Det vil pynte på byen og give et bedre miljø.

Initiativprisen. – symboliseret ved en figur af ”Den lutspillende Gris”. Det var med stor glæde, vi
uddelte den til Ejner Toft for mange års indsats for Vrå. Ejner har brugt rigtig mange timer på at
holde byen og i særdeleshed Lunden pæn. Tak for mange års indsats indenfor VBE. Som formand
for Menighedsrådet har Ejner været med til at gennemføre renovering af kirken og fået et nyt stort
kunstværk, som falder godt ind i de gamle rammer.
Vores lokale kunstner Leif Christensen laver stadig flere grise, så vi fortsat kan uddele prisen.
Der vil snarest komme en opfordring til at indstille personer, institutioner, firmaer m. fl., som har
ydet en indsats for og omkring Vrå.
Lunden.. Selv om det går langsomt, sker der dog hele tiden noget med planerne om at få Lunden
”moderniseret”. Vi har fået planen fra have og landskabsarkitekten. Med den som udgangspunkt er
der foreløbig drænet, så den sydlige del langs med bækken også kan bruges. Pt venter vi på
tilbuddene på etablering af nye stier, kondibane og belysning. Mere herom næste år.
Hjertestarter. Da SPAR lukkede, var vi nødt til at flytte hjertestarteren herfra. Den er nu opsat i
indgangspartiet ved Hair-Cut i Østergade og kan derfor nås hele døgnet. Der har hidtil ikke været
interesse for kursus i brug af hjertestarteren, men tilbuddet gælder stadig.
Økonomi. VBE ´s økonomi er som sædvanlig presset, som det også vil fremgå af punktet på
dagsordenen. Vores penge kommer fra forretningernes medlemsbidrag og deres indbetaling til
aktivitetskontoen samt en del borgerbidrag. Da det også er en Borgerforening, vil jeg her kraftigt
opfordre til, at flere borgere i byen også yder et bidrag. Her skal dog nævnes, at vores kampagne for
flere medlemmer ved Store Vrå Marked og husstandsomdelte opfordringer har givet en pæn
medlemsfremgang. Der vil snarest komme et nyt indbetalingskort, som vi håber, giver positiv
respons.
Hvad har vi så brugt pengene til i 2011?
- Store Vrå Marked. Her er annoncer og underholdning til store og især små gæster tunge
udgiftsposter – ca. 25.000,- Juleudsmykning. Vi har i år brugt ca. 34.000 kr. på lyskæder, strøm, juletræer mm. Vi synes
selv, vi har en pæn juleudsmykning og vil gerne kunne lave den igen i 2012.
- Afhentning af nissefar og dans om juletræet er et par gode begivenheder, som får mange
børn og derfor også forældre og bedster til at mødes et par hyggelige timer i byen.
- Flag til konfirmation og andre begivenheder ser flot ud og er en markering af, at der sker
noget specielt i byen. En speciel tak til ”Flag-gruppen” for at overtage ansvar og arbejde.
Men alt dette kan kun gennemføres, hvis mange yder et bidrag – både økonomisk og fysisk
En stor tak til bestyrelsen for Vrå Beboer og Erhvervsforening. Uden jeres frivillige indsats var der
ikke en forening, der kan være fælles talerør for Vrå overfor ”Kommunen” og heller ingen til at
gennemføre ovennævnte aktiviteter.
Også en stor tak til alle de frivillige i foreninger og klubber. Med fare for at ”glemme” nogen, så en
hurtig opremsning: Uhrenholdtfolkne med kultur, praktisk arbejde, flaghold, julemarked og meget
mere. Børnenes jord med et fristed for byens børn – og dagplejemødre. Frivillige, der passer
kunstbygningen. Spejderne. SOS folkene. Pensionistforeningerne. Idræts – og fodboldinstruktører.
Nærradio. Antenneforening osv. osv. Alle disse frivillige arbejdstimer gør Vrå til et aktivt og godt
sted at bo og er en stor del af den succes Vrå Marked og andre arrangementer har.
Tak for 2011
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