Bestyrelsens beretning 2014
Jeg ved godt, at ”bestyrelsens beretning” handler om det år der er gået, men hvis man vil
tilføje det lidt perspektiv, er det vanskeligt helt at undgå lidt historie.
(Citater fra artikel i Jyllandsposten 1. Maj 1931 læses op)
A.Chr Poulsen var en første, der troede på Vrå – man kan sige han satsede hele butikken.
Og det med at tro på Vrå, leder os over i årets beretning.
2014 har været et spændende, men også et travlt år. For bare 5 – 6 år siden var det især
Vrå Marked, Jul i Vrå og Lunden, som foreningen brugte kræfter på – og det gør vi stadig,
men mange ting er kommet til, og det tolker vi som et godt tegn – et tegn på, at der sker
mere i Vrå.
Vi lagde os i selen for at skabe et godt Vrå Marked, og det lykkedes da også i nogen grad.
Men kl. 14..begyndte det at regne, og det kom til at sætte sit præg på den sidste del.
Vi satte også alle kræfter ind på at få skabt en god dag med ”Jul i den gamle stationsby”.
Det var lørdag før 1. Søndag i advent, og det faldt sammen med det efterhånden
veletablerede julemarked i Uhrenholdts gård...og de fleste af byens butikker holdt åben.
Filosofien var: vi samler alt på én dag. Vi besluttede, at vi i år ville satse på at lokke udenbys
folk til byen...gjorde noget vildt..og afsatte kr. 40.000,- af til underholdning. Vi lavede aftale
med et velspillende Rockabilly band – og Sebastian Klein. Der kom da også mange
mennesker, og vi fik Vrå på Vendsysselkortet. Det blev en dyr jul, det frem går af regnskabet
– men det var et bevidst valg. Vi satser også på at få fat i ”et navn” i 2015, men dog kun det
halve beløb.
Vi havde et par dejlige dage i Lunden, hvor vi arbejdede med at bygge en legeplads – en del
af vores eget Lundenprojekt bl. a. sponseret af Niels Jensen og Sparekassen Vendsyssel.
Entreprenør Mads Thomsen sponserede gravearbejdet, og Sejlstrup faldunderlaget – og et
fantastisk hold unge frivillige, sørgede for opsætningen. Det gik som i olie, og det lover godt
for fremtiden.
Det var også i år vi fik en række søer i det grønne bånd gennem byen. Søerne er bygget som
bundfældnings – og aflastningsbassiner for flom i Elbækken, og en af dem skulle ligge i
Lunden. Den ejes af Vrå Beboer- og erhvervsforening, og vi har i den forbindelse haft mange
møder og forhandlinger med Hjørring Vandselskab. Med den rette vandkvalitet mener vi
søerne blive blå perler i det grønne bånd. Derfor sagde vi ja til at afgive et areal til det, og vi
fornemme da også allerede nu, selv om vandselskabet endnu ikke er helt færdig, at det var
en god beslutning. Det har vi brugt en del kræfter på, og vi holder selskabet fast på det der
mangler.

Vi har i årets løb også arbejdet sammen med Hjørring kommune om affaldssortering. Vrå
blev valgt som forsøgsby, og det har skabt debat i byen. Langt de fleste kan se det
fornuftige i det her. Nu kan vi alle - og hver især gøre lidt for at spare på jordens ressourser,
og det bør vi anstændigvis gå aktivt ind i. Det har Vrå gjort, og Vrå roses af kommunen, der
fortæller, at forsøget i Vrå går forrygende, og at man overvejer snart at rulle det ud over
hele kommunen.
Et andet arbejdsområde har været det kommunale områdefornyelsesprojekt, der for Vrå’s
vedkommende kom til at bestå af 3 elementer: forbedringer i området vest for den lille
tunnel, forbedringer i den indre del af Vestergade – og ikke mindst....hvordan kan vi få det
grønne bånd til ikke at dele...men samle byen? Her har vi haft et godt og tæt samarbejde
med Hjørring kommune - og ikke mindst Hjalte Haunstrup Skov.
Det er et projekt til kr. 7,5 mill. Staten betaler 1/3 og kommunen 2/3, og man har virkelig
lyttet til det lokale udvalg, der blev nedsat. I kommunal regi har jeg aldrig oplevet en så
demokratisk proces med reel borgerindflydelse. Det skylder vi kommunens Vråmand...Hjalte stor tak for. Det projekt vil virkelig komme til at sætte sit præg på byen – og
det vil Hjalte fortælle om i 2. Halvleg efter generalforsamlingen.
I bestyrelsen overvejede vi længe hvordan vi skulle profilere byen...hvordan vi skulle gøre
folk opmærksomme på Vrå’s kvaliteter...få nye tilflyttere...Vi vidste vi ville noget – men
hvad? Vi inviterede journalist Niels Henriksen og fotograf Axel Søgård, og sammen med
dem fik vi kølen lagt til et profilmagasin.(Michael Bræner Kirsten)
Sparekassen Vendsyssel og byens erhvervsliv stod os bi, og det færdige resultat blev
offentliggjort forrige søndag. Et flot og gedigent arbejde, der er et godt basismateriale i det
videre arbejde. Fase to er, at vi skal på de elektroniske medier – det er vi også kommet – og
3 fase er, på vej. Hjørring kommune har valgt 3 meget forskellige byer til et
profileringsprojekt. Det er Tornby, Løkken og Vrå, og det arbejde er knap begyndt. Vil skal
til den første fælles work shop d. 24. Marts – et spændende arbejde, som vi forventer os
meget af.
Oven i det her nævnte, arbejder vi jævnligt sammen med byens foreninger og institutioner
– Idrætscenter Vendsyssel, Spejderne, Uhrenholdts gård, Børnenes Jord osv. Det er blevet
en naturlig ting, og det er med til at skabe sammenhæng og sammenhold.
Og som et kuriosum har vi også udviklet en Vrå Bjæsk. Tanken var, at den skulle søsættes til
Profilmagasin-løsladelsen, men der kom så mange, at vi ikke havde nok. Det var Per
Korneliussen, der stod fadder til den ædle drik, og det er blomsterne fra gederams fra
Tuekæret der giver årets Vrå-Bjæsk det elegante strejf.

Foreningen har også været med i en gruppe – bl. a sammen med Vrå Dampvaskeri og Fynbo
Foods, med det mål, at få det 16 tdl store Biomasseanlæg ved rundkørslen flyttet. Et så
stort anlæg med den råvare og den placering vil ikke gavne Vrå – snarere tvært imod, og
både optisk og trafikalt vil det trække den forkerte vej. Nu ved vi jo ikke, om det vil lugte –
men de to andre forhold + dets beliggenhed ved byens mest benyttede indfaldsvej, finder vi
...meget uheldig.
Med Vrå som bosætningsby og som kommunens port mod syd, ville vi gerne have byttet
biomasseanlægget med en genskabelse af Vrejlev Møllesø. Den er der arbejdet på i lang tid,
og det vil i givet fald blive den 3. Største sø i Vendsyssel. 40 tønder land vandspejl med sti
rundt om, en enestående natur med Vrejlev Kloster på skråningen lige øst for.. fugle og
fugletræk....et udflugtsområde for hele Vendsyssel i almindelighed...og Vrå i særdeleshed.
Hvor er det ærgerligt, at det var Biomasseanlægget, der vandt politikernes gunst...
Vi kæmpede – og tabte...og vi må erkende, at anlægget er lovligt placeret – og det er sket
på demokratisk vis. Altså er det noget vi må vi tage til efterretning....og leve med....og vi har
et lønligt håb om, at vores frygt viser sig at være ubegrundet
For få år siden var det Vrå Marked, Jul I Vrå, og vedligeholdelse af Lunden, der var
foreningens hovedarbejdsområder. Jeg tror i kan fornemme, at det har ændret sig.
Nu er der dynamik i byen...det går den rigtige vej...men hvorfor er udviklingen vendt, kunne
man spørge? Det har vi også spekuleret lidt over, og det jeg siger her er helt
uvidenskabeligt, og bygger på fornemmelser.
Usikkerheden omkring kommunesammenlægning , butikslukninger og lavkonjunktur skabte
en trist stemning i byen – det skabte mismod og en lidt negativ holdning. Men... så
begyndte det så småt at vende: Virksomhederne i byen klarer sig bedre og bedre, byggede
til, skaber nye arbejdspladser – Vrå højskole fik et nyt forstanderpar, der formåede at vende
en synkende skude i vanskeligt farvand, en fantastisk præstation...og et topmoderne
Idrætscenter Vendsyssel opstod som fugl Phoenix af asken fra Vrå-Hallen....Uhrenholdts
Gård opstod som nyt og spændende kulturhus midt i byen...og Sparekassen Vendsyssel
støtter op hele vejen rundt. Vi tror det er 5 vigtige ”ting”, der har haft indflydelse på
udviklingen – og indflydelse på skiftet fra mismod til optimisme.
Og det ser nu lysere ud en længe:
Vi har blomstrende virksomheder og mere end 1100 arbejdspladser
Ny attraktiv udstykning i vestbyen
Uhrenholdts Gård har skabt fornyelse – og netop fået spændende udviklingsmuligheder i
det gamle rugbrødsbageri

Hotellet – drager et sidste suk...og vi et lettelsens suk
Kunstbygningen i kommet den europæiske superliga
Vi har velfungerende Fjernvarme..nu med solvarme
Vi har egen lokalradio
Vi har jernbanen...al tings moder...10 minutter til Hjørring - 23 minutter til Ålborg og 23
timer til Rom
Vi har 5 minutter til motorvejen
Vi har 15 minutter til Danmarks bedste strand...over Børglum bakke
Lægehus, tandlæge og apotek
En ny tilsynsmyndighed med 80 arbejdspladser er flyttet til Vrå
Vi er en del af kommunen prioriterede bosætningsakse – Hirtshals, Hjørring, Vrå...
Vi er Porten mod syd
Vi har Vendsyssels..ja sågar Nordjyllands bedste Idrætscenter
Vi har verdens eneste børne-ejede Børnenes Jord
Vi har et amatørteater med børneteater og revy på højt niveau
Vi har Lunden – og det fantastiske grønne bånd midt gennem byen
Vi har kirker med netværk – og spejderorganisationer
Vi har snart en helt ny og moderne Børneinstitution tæt ved ICV
Og mon ikke også vi kan sige, at der er store chancer for vi får en ny og moderne skole
bygget efter moderne byggeteknisketekniske principper... til og moderne pædagogiske
principper....og også den kommer til at ligge her lige østen for
Når det sker, vil jubelen ingen ned ta’. Så skinner solen over Vrå døgnet rundt.....
Og oven i det her...har vi Vrå-boerne....der gør Vrå til en – ifølge Søren Vasegård og
jylælandsposten 1. Maj 1931..til en fuldblods Vendelboby: Og hvorfor så det: Nu skal I høre:
(Citat fra Jyllandsposten 1. Maj 1931 læses op)
Jeg vil slutte af med at slå fast: A Chr. Poulsen var den første, der troede på Vrå. Det er der
mange, der har gjort siden ham – og det gør vi også i Vrå Beboer og Erhvervsforening. Vi vil

gøre alt hvad vi kan, for at få den gode udvikling der er...til at fortsætte. Vrå er kommet for
at blive...og vi vil gå efter at Vrå bliver en by, der har både rødder og vinger.
Og slutteligt..til kollegerne i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde. Ind imellem måtte vi
have 4-hjulstrækket spændt til. Jeg synes vi har arbejdet godt – og arbejdet godt sammen –
med flad struktur, en god kemi - og sidst, men ikke mindst..vi har samtidig haft det sjovt.
Tak for det – og tak for ordet
Arne Larsen-Ledet

