Bestyrelsens beretning 2017
2017 har været et spændende år – et år hvor der er sket mange gode ting i Vrå . Vi har haft
travlt….selvfølgelig med de gamle klassikere: Vrå Marked og Julemarked – tilsat julepynt og
blomsterkummer i byen…og de 9 flag ved indfaldsvejene osv. Men vi har også været
optaget af mange andre ting.
Vi var medspillere, da Nordjyske Jernbaner overtog togdriften i Nordjylland…og fejrede det
med gratis tog. Vi arrangerede i samarbejde med Højskolen shuttlebus til byens
seværdigheder..men vi må erkende, at det var få, der stod af. Det var vist Fr.Havn og
Skagen, der trak.
Vi har også arbejdet med, at få nye, flotte plakatstandere sat op ved byens indfaldsveje. Det
var folk fra VBE-betyrelsen, der i Uhrenholdt-regi tegnede, lavede og monterede de 6
standere – og vi betalte. Endelig var det slut med at lime plakater på plader, slut med at
banke pæle ned…osv. Nu er det blevet meget nemmere, og der sker så meget i Vrå, at folk
står i kø for at få plakaten i standerne. Det er en nyskabelse vi er glade for…og lidt stolte af
– og mange af vore nabobyer spørger: Ja-men…hwant jur I da det..?..Og vi svarer. Spørg
Finn Henriksen og Co i Uhernholdts Gård
Vi har også arbejdet med 2. del af områdefornyelsen i Vrå – og det handler om området
omkring den lille tunnel og det indre af Vestergade. Der er spændende nyskabelser på vej.
Det springer jeg over her, for det vil Anne-Marie Sandvig Knudsen fra Hjørring kommune
komme og fortælle om i 2. halvleg
Det var godt nok i 2016 vi fik indviet Supercykelstien - Caminoen – Hjaltes Highway, der er
noget af det bedste, der er sket i Vrå – men det var i 2017 vi var på de bonede gulve for at
modtage en pris…en hædrende omtale af det flotte og velfungerende anlæg – en cykelsti,
der er blevet byens nye trafikale livsnerve - gennem et naturskønt område.
Vi arbejder til stadighed på at udvikle Lunden, og både Hjørring vandselskabs sø og
Caminoen, har sat sit tydelige præg på den gode måde. Vi har ryddet buskads i trægruppen
ved genforeningsstenen. Det har skabt gode gennemkiksmuligheder - og endelig er vi i gang
med at udvide legepladsen – alt sammen grundet pengegaver fra Niels Jensen, Sparekassen
Vendsyssel, Lions Club, Vrå.

Vi har i år også arbejder også på at få flere byggegrunde i Vrå – og det er også lykkedes. 6
grunde i nord-vest er fint, men vi har behov for et større og mere varieret udbud – ikke
mindst set i lyset af, at Vrå er valgt til at skulle være kommunens bosætningsport mod syd.
Vi har faktisk en ”grund-pusher”…der utrættelig og til stadighed.. gør kommunen
opmærksom på, at det er fint vi har gode byggegrunde i nord-vest-Vrå….men en god
købmand har mere end én slags vaskepulver på hylderne…og vi vil også gerne have nye
byggegrunde i øst Vrå…og måske sønden for Kærgårdsvej. Skolen er på vej, og der er faktisk
efterspørgsel på grunde i netop de områder.

Vi er også med i et nyligt igangsat arbejde, der går ud på, hvad der nu skal se med
Møllegården, der står tom. Det første møde handlede naturligt nok om potentielle ideer til
anvendelse, og der kom da også en masse. Hjørring kommune ejer bygningen, og p.t er man
ikke til sinds at rage den ned. Det er den for god til, og man er man er klar til at spille med –
på næsten hvad som helst. Vi sidder med, og vil gøre hvad vi kan for at Møllegården på en
eller anden måde bliver et aktiv for Vrå…
Vi har også brug kræfter på, at få flere medlemmer. Der er kun 10 – 12 % af husstandene i
Vrå, der er medlem – og vi fatter det ikke. Jo, måske lidt...og vi har grebet i egen barm, og
ændret vores tilmeldingssystem og nu er vi klar med både mobilpay, PBS, opdateret
medlemskartotek og hele balladen – og det sidste initiativ fik I ind af døren forrige weekend. En synes vi selv flot folder, der fortæller om byens kvaliteter – og Vrå Beboer- og
erhvervsforenings arbejde. Så må folk kunne lægge to og to sammen..og vi håber de kan se,
at man anstændigvis bør være medlem af byens eneste fællesforening.
Midt sommer puffede vi lidt til Kommunens afdeling for Plan- og udvikling….for at komme i
gang med at se på anvendelse af skolegrunden – og de 3 grunde, hvor børnehaverne ligger.
Vi fik et pænt svar…man syntes det var en god ide…men man ville vente til efter
kommunevalget. Forståeligt…og det er vi nu…endda så godt og vel, og i mandags fij jeg en
mail fra Bettina Hedeby Madsen, leder af Plan og udvikling om, at man snart er klar til at gå
i gang – naturligvis med borgerinddragelse – og det glæder vi os til
Vi har også arbejdet – og arbejder stadig på at få en landsbypedel. Der er utallige opgaver
at tage fat på – og vi ligger efter sigende øverst i dyngen. Det er der desværre ikke sket
noget ved - vi har ikke haft en eneste ansøger….Det må være et drømmejob, så vi bliver
ved.
Også de mere eller mindre faldefærdige huse har vi haft i fokus. Vi har jævnlig kontakt med
Bente Mouritzen, kommunens kondemneringsekspert… om eventuelle åbninger….og der er
måske en i forhold til det røde hus neden for KIVI. Men der er sjældent lette løsninger, og
selv i Vrå må vi respektere, at den private ejendomsret er ukrænkelig.
Vores 3-trins profileringsprojekt er implementeret, og jeg tror godt man kan sige, at aldrig
før har byens profil stået så tydelig. Ikke desto mindre er vi på vej til at lave endnu et tiltag.
Det bliver også film, men ikke på den traditionelle måde. Det bliver Vrå set fra luften –
filmet med drone. Vi er så småt ved at lave aftale med Simon Olesen, Dorthes Simon, der
har specialiseret sig i netop det….og han har haft en drone over Vrå…og lovet os et par
minutter, så vi kan se hvilke muligheder det giver – og den får I at se i 2. halvleg.
Vi har også arbejdet på, at få cykelstien mellem Vrå og Løkken gjort færdig, og vi lavede en
god ansøgning sammen med vores søsterforening i Løkken.
Det gik bedre en vi havde turdet håbe. Vi vandt gehør, og Byrådet sagde ja til at forlænge
cykelstien, der nu slutter ved Skrolleshedevej…man sagde ja til at forlænge den til Børglum.
Det var det pengene strakte til lige nu. Det er helt fantastisk – en sejr, der viser, at
kommunen er modtagelig for argumenter…og vi forventer og håber naturligvis, at
kommunen vil gøre arbejdet færdigt.

Også i år har vi bokset lidt med julebelysningen i Vrå. Vi vil gerne bruge de mange flotte
egetræer vi har i Jernbanegade….ikke til dyr montering af lysende ledninger – men for med
uplight at udnytte træernes smukke former som dekoration. Men Jernbanegade skal
kloakeres i 2019, og det gør, at vi dimler. Vandselskabet har imidlertid direkte adspurgt
sagt god for, at vi gør det nu, og det er det vi hælder til. Altså går vi i gang med at søge –
både SE-fonden og SparV-fonden om de kr. 120.000,- det vil koste. Det vil blive Vrås svar på
Berlins ”Unter den Linden”
Der sker mange godt ting i Vrå lige nu. Der er momentum…og det må vi udnytte. At
Fremtidens skole og fremtidens børneinstitution er på vej, blev søm og nagelfast her i 2017.
Det er virkelig stort…det er fantastisk, og det er svært at bevare pessimismen. Sammen
med ICV vil skolen blive et kraftcenter, hvis lige ikke findes nord for Kongeåen. Et enigt
byråd traf beslutningen, og det er der virkelig grund til at være både glade for - og
taknemmelige over.
Der sker også ting i nordbyen, som vi bør være taknemmelige over. Arne Andersen købte
slagteriet – der nu næsten er raget ned for at give plads til en masse lejligheder – og et
varehus. Takket være Arne Andersen og hans samarbejde med Boligselskabet
Nordjylland…og Hjørring kommune, vil den centralt beliggende sorte firkant blive
omdannet fra et kedeligt passiv til et levende aktiv. Man ser det tydeligt allerede nu – og
det er næsten for godt til at være sandt.
Og der sker mere godt på de kanter: Nogle af håndbryggerne fra Uhrenholdts Gård – og
flere med dem, er godt i gang med at skabe et bryghus i Stationsbygningen. Også her er det
tale om, at et passiv bliver til et aktiv – vist endda med cafe drevet som en socioøkonomisk
virksomhed. Helt fantastisk…og snart kan vi igen ranke ryggen og udbryde: Nu bliver der
igen brygget godt øl i Vrå
Og lige lidt syd-øst for Stationen og Bryggeriet…bag ved Bageriet…er Uhrenholdtfolkene
godt i gang med at renovere Det gamle Rugbrødsbageri. Sparekassen var fødselshjælper –
og efterfølgende kom Hjørring kommune og Realdania til med midler. Projektet hedder
”Fra rugbrødbageri til kulturbageri”…med en lokal tilføjelse: ”Ud med de døde duer – og ind
med levende mennesker”. Pengene er blevet brugt til indkøb af materialer, og en stor flok
frivillige har nu arbejdet hver lørdag i 2 år, og der har sjældent været under 18. Det er noget
af en præstation – og det er tankevækkende, at det er en flok arbejdsomme frivillige, der
har æren for ud over at skabe kultur i midtbyen – samtidig at redde – og bevare to af byens
ældste og mest karakteristiske bygninger. En fantastisk præstation.Man er næsten i mål, og
indvielsen er sat til lørdag d. 5. maj
Men det stopper ikke her. Der sker også noget i den sydøstlige ende af byen. ICV udvider
igen – denne gang med en fysioterapiklinik og en fordobling af kapaciteten i sleep-wellafdelingen – en udvidelse, som vil give Alex og Co. endnu bedre mulighed for udlejning til
kurser, konferencer, træningslejre osv.

Vi har i ICV det mest fantastiske idrætscenter man kan forestille sig – og man må hatte af –
både for bestyrelse og ledelse. Det har virkelig revolutioneret byen – og at man så samtidigt
også er medspiller i byens liv og levned, gør det bare endnu mere unikt.
Jo, det går godt i Vrå. Udviklingen har gjort, at vi nok aldrig igen bliver som i 50-erne:
Stationsbyen med de mange butikker. Det vil være naivt at tro. Men…hvis vi i stedet kan
blive: Stationsbyen med natur og kultur – med nærvær og fællesskab – en levende by med
samarbejde og sammenhold - en by, hvor det er godt at bo….så er det ikke så dårligt. Det
håber vi …og det er det vi går efter.
Vi vil arbejde på at bevare det gode samarbejde med Hjørring kommune. Vi ser ikke
kommunen som modpart, men som medspiller – og vi har faktisk et godt ry i kommunen.
Man vil noget i Vrå..man er engageret, og man gør noget. Ikke kun nyde…man vi også yde.
Vi skal samarbejde på tværs og vi skal arbejde sammen… trække på samme hammel. Det er
den vej vi i bestyrelsen mener vi skal – og det har vi forfulgt.
Og endelig…kære kolleger i bestyrelsen: Tak for godt samarbejde. Jeg synes vi har arbejdet
godt sammen – med flad struktur og en god kemi - og samtidig har vi haft det sjovt.
Vi tror stadig på at samarbejde og sammenhold er nøgleord – og vi lader os ikke sådan lige
lægge ned. Vi tror, at vi i Vrå passer godt på Knud Holst’s lille digt om Vendsysseltræet, der
står alene og forblæst..å træet kan snakke – og det siger:
”A ka nok bøwes om det behøwes…
uen å forskrækkes, men a kan in knækkes..”
Jo, der er spirende forår i Vrå.
Tak for ordet
På bestyrelsens vegne
Arne Larsen-Ledet

