
Gandrup Borgerforening

Generalforsamling 2020

Generalforsamling den 17. marts 2020 i Borgerforeningen – AFLYST PGA. CORONA

Vi er 264 medlemmer i år. Det er rekord antal og vi er meget glade for dem der 
støtter op om foreningslivet i byen.

Vi er 8 i bestyrelsen. Desværre mangler vi stadig en suppleant, men klarer os.
Der er et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen, og alle som kan kommer og hjælper, 
når der er brug for det.
Året går med mange aktiviteter. Der er gang i den hele året rundt..
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Fastelavn
Marts 2019

2019 startede med fastelavnsfest i Hallen, det var 3. marts, hvor der var ca. 230 børn 
og voksne.
Der var et par små ændringer. Vores nye præst Anders Grinderslev åbnede festen 
med underholdning. Dejligt at han var klar til at tage over efter Jens Jacob.
Derefter blev der slået katten af tønden, som altid er sjovt for alle.
Derefter trængte børnene til noget juice og boller, samt slikpose.
Der var i år fastelavnsboller til de voksne i stedet for lagkage. Det blev taget godt 
imod og fortsætter igen i 2020.
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Affaldsindsamling ”Ren by – Gandrup”
Marts 2019

31. marts prøvede vi, som noget nyt at holde affaldsindsamling i byen, Vi var tilmeldt 
Danmarks Naturfredningsdag.
Der var fint fremmøde af mange børnefamilier som valgte et område de ville rydde 
op i.
Der blev til en trailerfuld affald, selvom skolen i ugens løb havde været ude og samle. 
I 2020 har vi valgt at flytte dagen, så det ikke falder sammen.
Vi holder indsamlingen den 19. april, så der er pænt ryddet op inden 
konfirmationerne.
Bagefter er der saft, kaffe og kage til alle.
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Affaldsindsamling ”Ren by – Gandrup”
Marts 2019
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Hundeskov og Stationsplads
Foråret 2019

Blomsterkummerne blev også forårspyntet i marts, med farver der giver lidt håb om 
snarligt forår.
I maj blev der lavet aftale med kommunen om at tirsdagsholdet holder 8 små bede på 
Stationspladsen.
Aftalen gælder de næste par år, så skulle bedene gerne være dækket. 
Borde/bænkesæt blev også sat op ved hundeskoven, sandkasse og rutsjebane er klar 
til brug.
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Grill-tag
Maj 2019

Der blev lavet nyt grill-tag så grillerne kunne komme ud af selve grillhytten.
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Glasfiber flagstænger
Maj 2019

Vores nye flagstænger kom i slutningen af maj.
Det var et stort arbejde med montering af underrør og gøre stængerne klar til brug. 
Derfor blev vi enige om at vente til sæsonen var ovre.
Som altid stor tak til ”Tirsdagsholdet” for en stor indsats, så alt nu er klar til ny sæson.
De er dejligt nemt at sætte de nye flagstænger op uden brug af diverse kiler.
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Glasfiber flagstænger
Maj 2019

Selv vores flagvogn har fået nyt liv med nye dæk og en flot ny bagplade.
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Grundlovsmøde
Juni 2019

Grundlovsmødet holdt flyttedag til festpladsen, da vores toiletbygning var klar.
Dagens program blev dog ændret en smule, da der blev udskrevet valg. Heldigvis 
kunne der skaffes andre gode talere, som havde tid, selvom der var valgdag.
Det var Orla Hav, Preben Bang Henriksen og Anders Grinderslev
Hals Sangkor, Gandrup Folkedansere og som noget nyt Skansespillet sørgede for 
underholdningen.
Grundlovsmødet blev for 4. år i træk en hyggelig dag med godt vejr.
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Valdemarsdag + Profilering
Juni 2019

Valdemarsdag var i 2019 800 års-dagen, for Dannebrog der faldt ned og vi havde 
derfor flag oppe i hele byen.
Vi benyttede samtidig dagen til at profilere Borgerforeningen ved at stå i Spar og 
Brugsen.
Det var et forsøg på at synliggøre foreningen, fortælle hvad vi laver og få lidt flere 
medlemmer.
Vi havde en lille konkurrence som udløste en æske chokolade til vinderne.
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Sankt Hans
Juni 2019

Sankt Hans aften blev en hyggeaften med medbragt mad til grillen.
Taler var Chr. Roar Pedersen, som revsede heksen en smule, da han mente det var 
kønsdiskriminerende ☺
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Sankt Hans
Juni 2019

Efter bålet blev der stadig hygget, for vejret var flot.
Aftenen sluttede med gudstjeneste i kirken med Anders Grinderslev.
I 2020 vil vi forsøge med en grillplatte i samarbejde med Gæstgivergården (Nu uvist 
pga. af CORONA)
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Sommeren 2019
2019

Der kom sommerblomster i kummerne, og de tørrede ikke ud i år ;-)
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Bedsteforældredag
Juli 2019

I juli har vi vores traditionelle bedsteforældredag, som ikke kun er for bedsteforældre.
Der var ca. 40 i alt hvor Ole Bech Henriksen fra Aalborg kommune kom og lavede 
opgaver til børnene.
Derefter var der saft og kaffe med kage, som var sponsoreret af Brugsen.
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Open Water
August 2019

I august deltog vi i Open Water arrangementer.
Det var 24timeriHjallerup der stod for det, men vi bød ind med arbejdskraft.
Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmet.
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Open Water
August 2018

Svømmerne skulle svømme rundt i søen i afmærkede baner.
Det var et nyt og godt initiativ.
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Open Water
August 2019

Desværre druknede det næsten i regn, men vi prøver igen i år 8. august (Nu uvist pga. 
af CORONA)
På trods af vejret fik vi i fællesskab lavet ca. 4.000 kroner til Julemærkehjemmet.
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Traktortræk
September 2019

I september har vi vores årlige traktortræk.
Det var noget nervepirrende med alt det regn. Om torsdagen vidste vi stadig ikke om 
det kunne lade sig gøre, og hvor det evt. kunne lade sig gøre at afvikle.
Heldigvis lukkede sluserne, så det blev på den mark, vi har haft de foregående år. og 
om lørdagen kom der kun en lille byge, som gav et lille stop på ca. 15 minutter.
Traktortræk 2020 afholdes lørdag 5. september.
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Traktortræk
September 2019

Børnene hyggede sig med hoppeborg og skattejagt.
Det blev igen en fantastisk god dag med rigtig mange betalende gæster, så der blev et 
godt overskud til Sportsklubben og Borgerforeningen.

Overskuddet har vi valgt at bruge på nye bord/bænkesæt ved Bydammen, magen til 
dem der står fra Banestien til Hundeskoven.
Kommunen har været behjælpelig med at fjerne de gamle bord/bænke, rydde op i 
krattet og lagt stenmel ud.
I april regner vi med møblerne er klar. Det bliver en dejlig lys plads, som vi håber flere 
vil begynde at bruge.
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Affaldsindsamling ”Ren by – Gandrup”
September 2019

29. september havde vi igen affaldsindsamling og igen samlede vi ca. 30 – store og 
små.
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”Tak for støtte” - Spar Vendsyssel Fond, Ulsted
Oktober 2019

I oktober holdt vi "tak for støtte" aften med Sparekassen Vendsyssel.
Det betyder meget de støtter vores by med fondsstøtte.
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Penge fra GVHV
November 2019

I november var vi på Værestedet og få overrakt en check på 145.416,- kr fra det nu 
nedlagte Gandrup Fjernvarmeværk.
Det er nogle rare penge, som står på kontoen endnu. Vi skal tænke grundigt over, 
hvor de kan gøre gavn for byen.
Evt. har vi tænkt på julestjerner de steder i byen der mangler. Det projekt arbejder vi 
på.
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Julebelysning Op
December 2019

I december satte vi julestjerner op i byen og satte lyskæder i blomsterkummerne. Vi 
håber byen syntes det er dejligt.
Der er udtrykt ønske om lyskæder i de tre træer overfor Spar, så måske kan det lade 
sig gøre i 2020.
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Julelys i blomsterkummerne
November 2019
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Julebelysning Ned
December 2019

Heldigvis forstår vi også at nyde, når vi har ydet ☺
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Får ved Teglværkssøerne
2019

I 2019 havde vi igen får ved Teglværkssøerne. Der var 5 får derude og de var så 
tamme og hyggelige.
Aftalen med ejeren af fårene løber igen i 2020, så vi håber meget han har lyst til at 
have dem derude igen.
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Forsvundet byskilt og hærværk på dør
2019

Desværre måtte vi også sætte ny dør i vores toilet, da den var ødelagt af huller.
Det ser ikke godt ud og når først det begynder at blive ødelagt, så det er med at få det 
ordnet selv om det er nogle ærgerlige udgifter for foreningen.
Heldigvis har vi det sidste lange stykke tid været forskånet for ødelæggelser og 
hærværk – dog mistede vi i 2019 to gange vores byskilt ved indkørslen til Gandrup fra 
Holtet.
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Oprydning i skuret
November 2019

Bemærk hvordan
formanden og næstformanden

behændigt har fået
uddelegeret arbejdet

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

I november havde vi oprydningsdag i vores skur, hvor mange gemte/glemte effekter 
blev bortskaffet.
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2020

Vi ser ind i 2020.
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Gandrup Borgerforening
2020

Gandrup-kalenderen er uddelt i distrikt 9362 Gandrup.
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Fastelavn
Marts 2020

Fastelavn 2020 er afviklet med stor succes.
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Fastelavn
Marts 2020

Fastelavn 2020.
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50 års Jubilæum
Marts 2020

Vi startede året med Borgerforeningens jubilæum, som i lørdags blev afholdt på 
Sundhedshusets parkeringsplads. (UDSAT PGA. CORONA)
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Shelters – Nyt tag
2020

I 2020 arbejder vi på at vores shelters ved Teglværkssøerne skal have nye tag. De 
gamle er meget dårlige.
Vi regner med det bliver tagpap, så det passer til de andre bygninger.
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Gandrup Borgerforening

Generalforsamling 2020

Ellers bliver 2020 et år, hvor vi vedligeholder de ting vi har fået lavet og arbejder 
videre - med håb om at der også kommer nogle ønsker fra borgerne i byen.

En stor tak skal lyde til Tirsdagsholdet, som vi har meget hjælp af. De er altid villige til 
at stille med mandskab, når opgaverne er der.

Også tak til alle de øvrige bestyrelses medlemmer.
Vi arbejder rigtigt godt sammen og har også tid til hygge.
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