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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 stadig ikke dy mig for...så er det
vanskeligt helt at undgå lidt historie.
Forrige år kikkede vi tilbage på købmand A. Chr. Poulsen, der var byens første
indbygger og købmand....en pioner, der vidste hvad han ville - og han fik uvurderlig
hjælp af bl. a. den gamle dyrlæge Niels Jensen - og de to var var med i al nyskabelse i
den unge stationsby.
Sidste år valgte jeg at sætte nutiden i perspektiv via vores Højskole, der jo oprindelig
lå i Stenum. En spændende historie om hvordan Jørgen Therkelsen og Inge Kirsteine
sten for sten, bjælke for bjælke på hestevogn flyttede højskolen tværs over
Skrollenhede til Vrå….fordi vejen fra Brønderslev til Stenum var næsten
ufremkommelig for eleverne. Højskolen har haft uvurderlig betydning for Vrå, ingen
tvivl om det, men den har også været i krise indtil Pia og Søren kom..
I år vil jeg godt skabe perspektiv ved kun at gå 10 – 11 år tilbage – og det skal handle
om Vrå-Hallen, der som fugl Phoenix genopstod af asken som Idrætscenter
Vendsyssel. Det lyder let og ligetil, men sådan var det ikke. Det var hårdt arbejde af
en visionær bestyrelse og ledelse – og Sparekassen Vendsyssel. Man havde modet til
at sætte overliggeren højt, og man fik skabt et helt unikt idrætscenter, hvis lige ikke
findes nord for Kongeåen….jah, måske endda Ejderen. Der er virkelig grund til at
hatte af…og bestyrelsen, Alex og hans personale har fortsat den offensive kurs. Man
udvikler stadig. Laver større køkken, bygger en soveafdeling til – og inden længe
endnu en. Og når skolen kommer til, ligner det intet mindre end et
wirtschaftswunder i Vrå
Så kort sagt…både A. Chr Poulsen, og hans driftige købmandsskab – Højskolen – og
Idrætscenter Vendsyssel og Sparekassen Vendsyssel er i den grad væsentlige
elementer i byens DNA, og man fristes til at spørge: Hvad skulle vi have gjort uden?

Opgaver i 2016
2016 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 – ting, som er mindst – eller måske
endnu mere væsentlige. Men traditioner er også væsentlige, og vi lagde os i selen
for at skabe et godt Vrå Marked. Det blev det, og 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 rigtig glade for den dag.
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. Det var ikke prangende, men vi synes dog det gik rimeligt.
Det var de to traditionelle arrangementer, men vi har også brugt tid og kræfter på
mange andre ting
Sammen med byens profileringsudvalg har vi arbejdet ihærdigt med at få vores by
profileret. I udvalget blev vi hurtige enige om, at vi vores arbejde skulle bestå af 3
elementer: Et godt og gedigent magasin, der i ord og billeder fortæller om Vrå. Vi fik
prof hjælp af Journalist Niels Henriksen, fotograf Axen Søgård og Michael Beermann.
Sparekassen Vendsyssel og byens erhvervsliv stod os bi, og det færdige resultat blev
offentliggjort i marts 2015. Det var et flot, gedigent og godt arbejde.(Billede 120)
Fase to var, at vi ville have gjort Vrå mere synlig på de elektroniske medier – dels
med en flot fortællende og altid opdateret hjemmeside www.info.vraa – og også en
aktiv facebookprofil – ”Den lutspillende gris” Begge dele er i den grad kommet op at
køre i 2016. Og 3 fase – at få lavet en film om Vrå til de elektroniske medier, er også
gennemført. Det er det 2 halvleg af aftenen handler om, så mere om det senere i
aften, hvor de 3 film vil blive ”løsladt”
Jeg tror godt man kan sige, at aldrig før har byens profil stået så tydelig.
Det var også i 2016 vi fik indviet Supercykelstien - Caminoen – Hjaltes Highway, og
slev om Hjalte og Ingeniørfirmaet Rambøl var arkitekterne bag, var det os og vores
vision for Lundenprojekt, der var starten. Arbejdet blev en del af et kommunalt
områdefornyelsesprojekt, der for Vrå’s vedkommende kom til at bestå af 3

elementer: forbedringer i området ved den lille tunnel, forbedringer i den indre del
af Vestergade – og sidst men ikke mindst: Hvordan kan vi få det grønne bånd til ikke
at dele...men samle byen?
For to år siden 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
kommunen – og 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. Cykelstien er blevet byens
nye trafikale livsnerve - gennem et naturskønt område.
At vi så også – i samarbejde med Højskolen, Uhrenholdts Gård, Vrå Amatørteater og
Børnenes Jord var heldige, at få lavet en markant, sjov og god indvielse, med
traktormusikalsk optog, historiefortælling, skuplturafsløring, besøg af selveste
Archimedes, vanvittige spejdere, vilde folk fra Vrå-Revyen, der efterfølgende gik
over i Børnenes Jords fødselsdag, det fortæller, at vi har tænkt os om – og at vi både
kan og vil samarbejde. Og det blev et tilløbsstykke. Solen skinnede og rågerne holdt
mund…
Vores eget Lundenprojekt blev overhalet af både kloaksepareringsprojektet og
områdefornyelsesprojektet, og derfor er vi endnu ikke færdige. Dyrlægen er flyttet,
vi er ved at udvide legepladsen – og så arbejder vi på at få en 3 – 4 ”Sømænd – eller
søkoner” der måske hver anden uge lige vil nurse søen og Elbækken, der løber så
smukt gennem Lunden.
Vi har også arbejdet – og arbejder stadig på at få en landsbypedel. Der er utallige
opgaver at tage fat på – både her og der, og vi ligger øverst i dyngen. Jeg har på
fornemmelsen det er lige op over.
Også de mere eller mindre faldefærdige huse har vi haft i fokus. Vi har jævnlig
kontakt med kommunen om eventuelle åbninger. Senest har vi spurgt til to af
Staldhusene på Vrejlevvej.

Den private ejendomsret er ukrænkelig, og kun hvis husene er til fare for
forbipasserende, kan kommunen gribe ind. Kommunen har været på banen, men
mangler værktøjerne. Det gør vi som forening også, men vi har alligevel besluttet, at
vi vil vi lave et pænt brev til ejerne, og forklare hvad så faldefærdige huse betyder
for Vrå, for byens omdømme – og i særdeleshed for naboerne. Og på fredelig vis
opfordre vedkommende til, at få gjort noget.
Vi har også arbejdet med at få kommunen til at udstykke nye grunde i Vrå, og det er
lykkedes. Men vi stopper ikke her. 6 grunde 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.
Og så er der kommuneplanen – et politisk styringsværktøj, der når det bliver
vedtaget i byrådet, angiver kommunens kurs de næste 4 – 5 år. Vrå er godt med i
planen – og tak for det. Vi synes dog, at det er på tide, at cykelstien mellem Vrå og
Løkken…eller for den sags skyld Løkken og Vrå – nu bør laves færdig. Derfor har vi
kontaktet Løkkenfolkene og fået dem med på ideen – og vi har lavet en fælles
indsigelse.
Der er i Vendsyssel kun nord-sydgående cykelstier - ingen på tværs. Med den nye
cykelsti gennem Lunden og Vrå, og i en tid med en eksplosion af aktiv cykelturisme,
kan de 9 manglende km cykelsti give øget trafiksikkerhed i det daglige, skabe
forbindelse mellem cykelstierne Ålborg-Hjørring og Åbybro-Hjørring bedre
muligheder for baglandsturisme. Og sidst, men ikke mindst vil cykelstien forbinde de
to Præmonstratenserklostre i Børglum og Vrejlev. Det er måske ikke noget vi
vendelboer regner for så meget, men i Stor-Løkken bor der om sommeren 60 –
80.000 mennesker, hvor af mange er katolske tyskere….og når de hører om
Caminoen…og om Vrå…og cykelsti mellem de to klostre, vil de komme i hobetal
Der mangler 9 km….fra Skrolleshedevej og til købmand Isaksen, og det vi koste i
omegnen af 9 mill. Det vil være en klog og visionær beslutning - og en god
investering. Det fortalte vi Borgmesteren, og han sagde lige ud: Det bliver nok svært,
når hele kommunens anlægsbudget for det næste 2 år bliver brugt i Vrå. Vi tror
stadig så meget på ideen, at vi gerne vil gå andre veje. Kunne vi nu finde bare nogle
af pengene selv, og her har vi kontaktet Pia og Søren på Højskolen. De har ekspertise
og stor erfaring i at søge midler, og de vil gerne stå os bi. Målet er, at cykelstien

kommer på kommuneplanen, men hvis ikke, er det alligevel vigtigt, at skibet er sat i
søen. Så må vi være lidt russisk-ortodokse og lave en 5-års plan. Og hvis
Borgmesteren bliver ved med at snakke om, at al kommunens anlægspenge bliver
lagt i Vrå…kan vi da sagtens leve med, at det er Løkken, der får cykelstien
Vi har også arbejdet lidt på julebelysningen i Vrå. Det er os selv, der står for den, og
vi synes der er plads til forbedring. Men hvordan, i hvilken retning og hvad koster
det? Det er stadig ”på disken” og vi arbejder nu med fornyelsen bl. a ved at 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
udsmykning. Men sådan noget koster penge – nok ca. kr. 200.000,- og vi har planer
om at søge SE-puljen….det gamle BOE/Nyfors om.
Vi kan også finde på at være lidt næsvis…ahh..jeg vi nu hellere sige interesseret. Vrå
Vandtårn ejes af Vrå vandværk, og vi er nok den by i Danmark, der har det mest
mandhaftige vandtårn. Jeg kender hvert fald ingen vandtårne, med så strunk en
rejsning. Vandværket holder tårnet ved lige – og det er rigtig godt, men i år fylder
det 100 og vi har sendt et pænt brev til vandværkets bestyrelse, hvor budskabet var,
at vi synes det trænger til en kærlig hånd – og måske et lidt opdateret lay out. Vi fik
også et pænt brev tilbage, at man skam har drøftet sagen, men det ikke er så lige en
sag, fordi man fra centralt hold vil bestemme hvor meget værket må bruge på
vedligehold - og i forvejen er kloaksepareringsarbejdet ikke uden udgifter for
vandværket. Vi er spændte på hvad vandværkets bestyrelse vender tilbage med.
Siden sidste år har bestyrelsen på opfordring arbejdet med at få oprettet mulighed
for at tilmelde sig PBS. Vi er nu klar, og alle som ønsker denne løsning kan nu via sit
pengeinstitut eller vores hjemmeside tilmelde sig. Vi har et PBS nummer, men da vi
skal kunne registrere betalinger må hvert medlem at have et unikt nummer, og det
kan vi jo først give jer efter første registrering. Det er vigtigt at I ved betaling oplyser
navn og adresse, samt meget gerne e-mail, så vi til næste år kan modtage betaling
via pbs. De der har støttet os i 2016 og som endnu ikke har indbetalt inden
generalforsamlingen vil modtage et girokort med posten omkring 1. april. Herpå er
der pbs nummer samt tildelt medlemsnummer og vi håber så man ved betalingen vil
tilmelde sig til pbs. Det vil lette arbejdet med at fastholde den årlige støtte fra jer

private medlemmer, og bestyrelsen kan bruge kræfterne på byudvikling. Det er
naturligvis fortsat muligt at betale med MobilePay.
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 er så sikkert som noget
kan blive. Det kommer til at ligge lige her øst for og byges sammen med ICV. Det vil
blive et kraftcenter, der vil blive lagt mærke til – og en pædagogisk og
befolkningsmæssig magnet
Men det stopper ikke her. Slagteriet, Vrå’s svar på Københavns sorte firkant, er
blevet købt af Arne Andersen, der vil rage hele molevitten ned og bygge 31
lejligheder og et supermarked - og en parkeringsplads. De 21 af boligerne opføres i
samarbejde med Boligselskabet Nordjylland og de sidste 10 er til privat udlejning. Vi
havde frygtet, at slagteriet i mange år ville komme til at stå som et skæmmende og
skræmmende monument over fordums storhed, men slagteriet vil nu – takket være
Arne Andersen – blive omdannet fra et kedeligt passiv til et levende aktiv. Det er
næsten for godt til at være sandt.
Og lige ved siden af sker der også noget, der i høj grad er godt for Vrå. Nogle af
håndbryggerne fra Uhrenholdts Gård – og flere med dem, har taget initiativ til at
skabe et bryghus i Stationsbygningen. Ja, de er allerede godt i gang med
ombygningen. Nu skal der igen skal brygges godt øl i Vrå i større mængder – og
samtidig arbejder man på at lave en socialøkonomisk virksomhed med cafe m.m.
med job til folk, der ikke lige passer ind på det almindelige arbejdsmarked.
Økonomien er sikret med borgeraktie, midler fra Realdania og SE-puljen – og hvis
man skal tro på Erik Balle og Henrik Bold…og det kan man vist roligt gøre, så vil det
første bryg blive sat over i august – september. Også her er det tale om, at et passiv
bliver til et aktiv og det er næsten for godt til at være sandt.
Men det stopper ikke her. Der sker også noget i den sydøstlige ende af byen. Inden
længe går Alex og Co. i gang med en udvidelse af Sleep-well-afdelingen – en
udvidelse som vil give idrætscenteret endnu bedre mulighed for udlejning til kurser,
konferencer, træningslejre osv.
Og så havde jeg nær glemt Uhrenholdts Gård, hvor man med inddragelse af det
gamle bageri, er godt i gang med at fordoble sine kulturkvadmeter under mottoet:

”Fra Rugbrødsbageri til Kulturbageri”. Og det går rigtig godt. Hver lørdag kommer
der 18 – 20 frivillige og knokler - vel ledet af to af de mest rutinerede byggefolk i
Nordjylland Thorben Svendsen og Ivan Larsen - og de leder en mangfoldig flok, der i
den grad lever op til det gamle Carl Scharnberg-motto: ”Ingen kan alt, men alle kan
noget – og sammen kan vi det hele. ”
Vi har blomstrende virksomheder og mere end 1200 arbejdspladser, vi har
jernbanen, vi har en ny, attraktiv udstykning i nordvest-byen, vi har en levende
Højskole, vi i har Jyllands bedste Idrætscenter, Uhrenholdts Gård - og snart også Det
gamle Rugbrødsbageri, vi har to asylcentre, der sætter kulør på byen, vi har en
enestående Kunstbygning – og kunstsamling, vi har i VBI 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, vi har Lægehus,
tandlæge og apotek, vi har en tilsynsmyndighed med 80 arbejdspladser, vi er en del
af kommunen prioriterede bosætningsakse, vi er Porten mod syd, vi har verdens
eneste børne-ejede Børnenes Jord, vi har et Lokalhistorisk Arkiv, vi har en god skole
og gode Børne institutioner - selv om rammerne er mangelfulde, vi har Rideskole i
smukke omgivelser, vi får igen et bryggeri i Vrå, vi har et amatørteater med revy og
børneteater, vi har Lunden og det livgivende grønne bånd midt gennem byen, vi har
kirker med netværk og spejderorganisationer, vi har et pengeinstitut, der ikke er
bange for at række en hjælpende hånd, vi har en supercykelsti tværs gennem det
grønne bånd, vi har snart 31 nye boliger, der hvor slagteriet nu ligger, og vi har snart
en helt ny og moderne Børneinstitution og skole tæt ved ICV. Jamen for
huwlen…da..
Vrå er kommet for at blive - nok ikke som den var, men med mange andre kvaliteter.
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 – med nærvær
og fællesskab – en levende by med samarbejde og sammenhold - en by, hvor det er
godt at bo
Vi skal bevare det gode samarbejde med Hjørring kommune, og vi skal bevare det
gode samarbejde med Sven Bertelsen, der ofte har stået os bi. Og endelig skal vi
bevare og udvikle det spirende samarbejde på tværs. Vi skal trække på samme
hammel. Det er den vej vi skal. Og hvis det sker, vil den lutspillende gris begynde at
gå med butterfly.

Og endelig -kære kolleger i bestyrelsen: Tak for godt samarbejde. Jeg synes vi har
arbejdet meget – men også at vi har arbejdet godt sammen – med flad struktur og
en god kemi - og samtidig har vi haft det sjovt.
Vi tror stadig på at vi i Vrå passer godt på Knud Holst’s digt om Vendsysseltræet:
”A ka nok bøwes
om det behøwes…
uen å forskrækkes
men a kan in knækkes..”

Tak for det – og tak for ordet
På bestyrelsens vegne
Arne Larsen-Ledet

