Beretning 2012
Vrå Beboer og Erhvervsforening
Foråret er på vej. Det økonomiske opsving spirer så småt frem. Optimismen og lysten til at være
aktive i lokalsamfundet er stor og positiv. Det betyder utroligt meget for en lille by – det betyder, at
vi fortsat har en god by at bo og virke i.

OPTIMISME er hovedoverskriften for dette års beretning.
Vrå er på kommunens budget for byfornyelse i 2013.
Vrå får igen, igen åbnet slagteriet.
Vrå har igen fået en god bager.
Vrå får igen liv i det gamle kommunekontor.
Vrå har en pæn stigning i befolkningstal
VBE kommer ud af 2012 med et pænt budget – så vi kan spare op til at få de sidste standere lovlige
til julebelysning.
Vrå har kommunens bedste idrætscenter – som nu har fået tilladelse til og er gået i gang med at
bygge værelsefløj mv. Det næste her er en kunstgræsbane til helårsbrug.
Vrå har en Højskole med succes. Her er der ligeledes bygget nyt og renoveret
Vrå har – en næsten – lokal Sparekasse, som bakker op om lokale initiativer.
Vrå får et Asylcenter – det giver omsætning og liv til byen.
Lidt malurt.
Gyllefabrikken er ikke taget af dagsordenen – bliver måske endda væsentligt større end tilladelsen
fra Hjørring Kommune.
Hotellet står der stadig – der er måske håb i den nye renoveringspulje fra regeringen.
Byggegrunde – her venter vi stadig.
Banen – vi bliver vel engang igen forbundet med et øvrige Danmark.
Lidt mere uddybende om enkelte emner.
Store Vrå Marked. Kort og godt – et vellykket arrangement med en fantastisk opbakning – som
sædvanlig. Vi gentager succesen lørdag d. 10. august 2013– 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.
Dejligt, at Bageriet Ingeborg har åbnet i den gamle bagerbutik. Det giver lidt mere liv i den ende af
byen.
Slagteriet. Vi kan håbe dette projekt holder. Skønt med 40 – 60 nye arbejdspladser. Det virker mere
gennemtænkt end det forrige, der stoppede efter 3 uger!!
Vrå har to gode ”supermarkeder” med et bredt sortiment og rimelige priser – og stadig nogle
specialforretninger med gode varer og særdeles god service.

Derfor bør vores/jeres/alles slogan stadig være: 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 Vrå Højskole ved Pia og Søren som repræsentanter for hele skolen. Det er et flot

arbejde – og det er i høj grad med til at sætte Vrå på landkortet – jeg fristes til at sige Verdenskortet
med alle de nationer, eleverne repræsenterer.
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.. Nu har vi samlet de 400 000,00 sammen som første del af renoveringen er budgetteret til.
Nu mangler kun de 100.000,00 til at dække momsen.
Jeg synes det her er på sin plads at sige tak til alle, der på nuværende tidspunkt har ydet et bidrag
(læg mærke til, at der er åbent for flere i denne formulering). Allerførst en tak til Niels Jensen, som
med sit gavebrev på 100.000,00 gav os optimismen på at det kunne lykkes.
LAG har bevilget 100.000,00 – Sparekassen Vendsyssel 100.000,00 – Hjørring Kommune
50.000,00
LIONS CLUB Vrå 56.000,00 – så kære venner, hvis I vil med på broncetavlerne over bidragsydere
er vi klar.
I forbindelse med ”Det grønne Bånd” gennem byen og Lunden, har vi haft flere møder med
Hjørring Kommune om etablering af overløbssøer, stier, belysning mv. Mere herom senere i 2013.

Økonomi. VBE ´s økonomi er rimelig pæn, 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 2012?
- Store Vrå Marked. Her er annoncer og underholdning til store og især små gæster tunge
udgiftsposter – ca. 36.000,- Juleudsmykning. Vi har i år brugt ca. 38.000 kr. på sikring af lysmaster, lyskæder, strøm,
juletræer mm. Vi synes selv, vi har en pæn juleudsmykning og vil gerne kunne lave den
endnu pænere i 2013.
Her er vi dog afhængige af at få de sidste lysmaster sikret (der skulle jo nødigt være en lille
hund, der får stød)
- 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 deres arbejde hermed.
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: Uhrenholdtfolkene 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 2012
Erik N. Rasmussen
formand

