VBE - Bestyrelsens beretning 2016
Indledning:
Jeg ved godt, at ”bestyrelsens beretning” handler om det år der er gået, men hvis man vil tilføje det lidt
perspektiv...og det kan jeg ikke dy mig for...så er det vanskeligt helt at undgå lidt historie.
Sidste år kikkede vi tilbage på købmand A. Chr. Poulsen, der var byens første indbygger og købmand....og
han fik uvurderlig hjælp af den gamle dyrlæge...Niels Jensen...og de to var var med i al nyskabelse i den
unge stationsby.
I år har jeg valgt at sætte nutiden i perspektiv via vores Højskole...der jo oprindelig lå i Stenum...og det er
en spændende historie (Læser op 2 min.)

Højskolen har haft uvurderlig betydning for Vrå, ingen tvivl om det...men den har også været i krise op
gennem slut 80-erne og 90-erne..og starten på nullerne..lige indtil Pia og Søren kom, og på mesterlig vis
genrejste Højskolen af asken...De har gjort det umulige...helt fantastisk, og Vrå og omegn...og mange,
mange flere med os, er dem dybt taknemmelige. Tidligere var Højskolen ofte en ø i byen, men den har
åbnet sig, og er blevet aktiv medspiller i livet i – og udviklingen af Vrå.
Opgaver i 2015
2015 har været et spændende år, 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 vi involverer os.
Vi lagde os i selen for at skabe et godt Vrå Marked, og det lykkedes til fulde...og vi takkede da også vor
herre og Voldborg for det gode vejr. Solen skinnede fra morgen til aften, og der var et mylder af folk i
Jernbanegade og Østergade – og i den musikalsk oase i Uhrenholdts Gård.
Vi var glade for den dag – selv om der i evalueringen også var et lille men, men det vender jeg tilbage til.
Vi satte også alle kræfter ind på at få skabt en god dag med ”Jul i den gamle stationsby”. Det var
traditionen tro lørdag før 1. søndag i advent, og det faldt sammen med det efterhånden veletablerede
julemarked i Uhrenholdts gård...Filosofien var: Vi samler alt på én dag....i lønligt håb om, at alle bakker
op....og alle kommer af huse. Sidste år brugte vi mange penge på underholdning. Det har vi ikke råd til at
gøre hver år. I år halverede vi budgettet, og måske var det det, der gjorde forskellen? Der kom ikke så
mange som vi havde håbet, og det mest bekvemme for os var nu at glemme hvad vi skrev i vores
evalueringen....men det gør vi ikke. Vi vil ærligt fortælle, at vi i begge evalueringer skrev, at vi havde
forventet flere gæster…og….. en mere aktiv indsats af byens butikker. Det er sagt i al fredsommelighed. Vi
ved mange er udfordret, men vi synes, der er plads til forbedring..
Vi tror på samarbejde...og lytter naturligvis til vore medlemmer, og vi agter at invitere folkene bag byens
butikker på en konstruktiv snak og en kop kaffe
Vi har fået en række søer i det grønne bånd gennem byen – og det er rigtig godt. Søerne er bygget som
bundfældnings – og aflastningsbassiner for flom i Elbækken, og en af dem ligger 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 vil blive blå perler i det grønne bånd. Derfor sagde vi ja til at
afgive et areal til det. Vi mener stadig det var en god beslutning, selv om Vandsleskabet har ikke helt
leveret varen med stier og finish… men vi holder dem fast på de oprindelige aftaler....og man er lydhør.

Vi har i årets løb også arbejdet sammen med Hjørring kommune om affaldssortering. Vi blev valgt som
forsøgsby – som pionerer på området....og det går rasendes godt. Alle kan se det fornuftige i....via
kildesortering, at lave affald om til ressourcer, og der er roser til byen for modtagelsen af forsøget.....Det
går forrygende og på de bonede gulve overvejer man nu, at få Vrå-løsningen i tilpasset form rulles 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 ..og 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 i flere år haft et godt og tæt samarbejde med Hjørring kommune - og ikke mindst Hjalte
Haunstrup Skov om.
Sidste år sagde jeg:
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 Vrå-mand...Hjalte stor tak for. Det projekt vil virkelig komme
til at sætte sit præg på byen.
Med hensyn til præg på byen, tror jeg vi fik mere ret… end vi i vores vildeste fantasi have forestillet os.
Vores vision var, at Det grønne Bånd skulle samle...i stedet for at dele...og vi havde da også sådan lidt
planer for hvordan...og beskrev det. Hjalte læste det...men som ingeniør med ”Urban design” så han også
noget andet. Det var fileme godt...og samtidigt blev der lavet ”Open planning” med inddragelse af lokale...
I dag er arbejdet så langt, at man kan fornemme, hvordan det vil virke...og vi er ikke i tvivl.
Det bliver byens nye trafikale livsnerve...gennem et naturskønt område, og jeg vil gerne citere folk jeg har
mødt på supercykelstien. ”Det er det bedste, der er sket i Vrå i årtier”
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.
Sparekassen Vendsyssel og byens erhvervsliv stod os bi, og det færdige resultat blev offentliggjort i marts
2015. Det var et gedigent og godt arbejde, og fase to var, at vi skal på de elektroniske medier – det er vi
også kommet....Tak Finn Henriksen.. og 3 fase er, på vej.... Hjørring kommune valgte sidste år meget
forskellige byer til et profileringsprojekt. Det var Tornby, Løkken og Vrå, men af forskellige grunde løb de
gode intentioner ud i sandet...og så kom den bløde opbremsning. Men...lyset i mørket er, at kommunen
har ansat en frisk pige, der skal lette bosætning...og hun hedder meget passende Bo-lette. Vi starter der
hvor vi slap, og vi er allerede langt i projekt med at få lavet en kort film...en trailer om Vrå. De to Vrådrenge
Mads og Andreas Svaneborg, der har godt blik for musik og den skæve vinkel, har lavet et spændende
oplæg, og her sidst i Marts skal vi mødes med Bolette for at vurdere drejebøger og snakke økonomi.
Vi er også på banen i forbindelse med statens udflytning af arbejdspladser. Vi har været til møde med
potentielle tilflyttere – og der vil bliver flere af den salgs arrangementer hen over sommeren.
Fællesudvalgsmøde i Vrå
Vi deltager i fællesmøder med handelstandsforeninger i de andre større byen i Hjørring kommune –
Hjørring, Hirtshals, Sindal, Tårs, Løkken, Lønstrup. Vi tilbød os som værter for et møde med
økonomiudvalget, og det handlede om afstemning af gensidige forventninger. Mange ting blev drøftet,

men vi må nok erkende at vi i Vrå….når det gælder handel og især turisme, hører til i daj betta afdiling….og
når Hjørring, Hirtshals, Lønstrup og Løkken kan bruge en hel aften til at snakke nye fremstød i Sydnorge…så
kan man godt føle sig lidt udenfor. Men der falder da også lidt lærdom af…bl. a at de handlende i Hjørring
kommune samlet omsætter for 3,5 mia….og her bidrager Vrå med 75 – 80 mill.
Oven i det her nævnte, arbejder vi jævnligt – og godt sammen med byens foreninger og institutioner –
Idrætscenter Vendsyssel, Højskolen, Spejderne, Uhrenholdts gård, Børnenes Jord osv. Det er blevet en
naturlig ting, og det er med til at skabe sammenhæng og sammenhold. Børnenes Jords fødselsdag var et
godt eksempel. BJ-folkene havde inviteret Uhrenoldts Gård, VBE, VBI, spejderne, Vrå amatørteater…ja, vist
endnu flere til at være med i planlægningen – og gennemførelsen af fødselsdagen, og det blev et godt
eksempel på, at Scharnbergs gamle slogan; Ingen kan alt, men alle kan noget – og sammen kan vi det
hele….stadig gælder. Hvis vi vil være lidt længere fremme i skoene end de andre byer af vores størrelse,
tror jeg det er samarbejdet vi kan slå dem på.
Facebook – 3 på kursus.
Vi er også med i en spændende Facebook-udviklingsarbejde. Michael Fram, Theis Magle…og VBE’s svar på
Bill Gates…Finn Henriksen har meldt sig til at spændende kursus, der også er en konkurrence. De går på
kurser, og arbejder på at lave en fælles Facebookside for hele byen…og de er i den grad tændte af den
hellige ild. Bare vent og se.
Vi kommer også med indspil til den kommende Kommuneplan om bl. a om anlæg af 9 km cykelsti fra
Skrolleshedevej til Løkken, vi bygger snart videre på vores legeplads i Lunden, vi er med i Fastelavnsfesten,
vi uddeler hvert år Vrå-prisen, vi arbejder med at få fundet løsninger i forbindelse med slagteriet og
slagterigrunden og andre sorte pletter i byen
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.
Og det ser nu lysere ud en længe:
Vi har
Vi har blomstrende virksomheder og mere end 1200 arbejdspladser
Vi har jernbanen...al tings moder...10 minutter til Hjørring - 23 minutter til Ålborg
Vi har snart en ny, attraktiv udstykning i nordvest-byen
Vi har en levende og veldrevet Højskole med fuld belægning..
Vi har Vendsyssels..ja sågar Nordjyllands…ja måske Jyllands bedste Idrætscenter
Uhrenholdts Gård har skabt fornyelse – og tilmed fået spændende udviklingsmuligheder i det gamle
rugbrødsbageri, der transformeres til Kulturbageriet…og det er lige før man for alvor går i gang.
Hotellet er væk – og tryllet til en smuk grøn plæne. Tak til kommunen…
Vi har to asylcentre, der sætter kulør på byen – vi skal tage ansvar…og vi synes vi har det antal
medborgere, der passer til byens størrelse
Vi har en Kunstbygning, der er kommet i den europæiske superliga med Bienale og kommende kongelig
åbning.
Vi har velfungerende Fjernvarme…..med rigtige regnskaber…og nu også med solvarme

Vi har i VBI en moderne og veldrevet idrætsforening – og mange søsterforeninger
Vi har egen lokalradio
Vi har 5 minutter til motorvejen
Vi har 15 minutter til Danmarks bedste strand...
Vi har Fredagsbar for modne kvinder
Lægehus, tandlæge og apotek
En ny tilsynsmyndighed med 80 arbejdspladser, der er kommet for at blive
Vi er en del af kommunen prioriterede bosætningsakse – Hirtshals, Hjørring, Vrå...
Vi er Porten mod syd...nogle kalder os Ålborg Nord...og andre Hjørring syd
Vi har verdens eneste børne-ejede Børnenes Jord
Vi har et veldrevet Lokalhistorisk Arkiv
Vi har en god skole og gode børneinstituioner - selv om rammerne er dårlige
Vi har Rideskole i smukke omgivelser
Vi har…hvis vi går til muldvarpen…..måske igen et bryggeri i Vrå
Vi har et amatørteater med børneteater og revy med DM-titler..
Vi har Lunden – og det fantastiske grønne bånd midt gennem byen.
Vi har kirker med netværk – og spejderorganisationer
Vi har et penge institut, der ikke er bange for at række en hjælpende hånd
Vi har en supercykelsti..El Camino…eller Hjaltes Highway, der løber smukt gennem det grønne bånd og
binder byen sammen
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 ... til og
moderne pædagogiske principper....og også den kommer til at ligge her lige østen for
Det er lige før man fristes til at sige Hali-luuu-uja..
Jeg vil slutte af med at slå fast: A Chr. Poulsen, der i 1871 byggede sin købmandsbutik ved det undseelige
og let mudrede trinbræt på Præstegårdsjorden. Han var den første, der troede på Vrå. Det er der mange,
der har gjort siden ham – Ikke mindst Jørgen Therkelsen og Inger Kristine, der sten for sten, bjælke for
bjælke...flyttede deres Højskole fra Stenum til Vrå.
Vi tror også på Vrå, og vi vil gøre alt hvad vi kan for, at få den gode udvikling der er, vil fortsætte. Vrå er
kommet for at blive...nok ikke som den var....men med mange andre kvaliteter.

På trods af en markant tilbagegang i antallet af butikker...og hvad det medfører, tror vi stadig på, at Vrå har
et potentiale, som endnu ikke er helt udnyttet. Vi alene kan ikke ændre udviklingen. Også vi er ramt af det
faktum, at folk drages af storcentre, metropoler og ikke mindst internettet. De merkantile eksperter siger,
at om 8 år foregår 50% af alle handler der...altså på nettet. Vi bløder allerede, men blodet vil også komme
til at flyde i både Brønderslev og Hjørring
Vi skal i den grad handle lokalt – det er mere nødvendigt end nogensinde...men alligevel bliver det for
mange forretningsområders vedkommende en kamp mod vejrmøller. I fremtiden kan vi næppe sige:
Stationsbyen med de mange butikker. Vi skal nok snarere gå efter at man kan sige: Stationsbyen med natur
og kultur – en frodig og grøn by med nærvær og fællesskab – en by med samarbejde og sammenhold – en
levende by med tradition og fornyelse.
Vi skal bevare det gode samarbejde med Hjørring kommune, der vil Vrå, vi skal bevare det gode
samarbejde med Sven Bertelsen…der i den grad har stået os bi…og vi skal bevare det gode samarbejde
med Hjalte Haunstrup skov der ligesom Sven har både hoved og hjerte med når det gælder Vrå….og sidst,
men ikke mindst… vi skal bevare – og udvikle det spirende samarbejde på tværs af det, der for få år siden
var stivnede organisationer og foreninger, der var sig selv nok. Det er den vej vi skal, og der er masser at
tage fat i – og vi håber I vil med.
Og endelig…til mine kolleger i bestyrelsen… Tak for godt samarbejde. Jeg synes vi har arbejdet meget – og
at arbejdet godt sammen – med flad struktur og en god kemi - og samtidig har vi haft det sjovt.
Tak for det – og tak for ordet
På bestyrelsens vegne
Arne Larsen-Ledet

