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Som alle nok ved, startede det hele med en gruppe borgere, som menter, at nu var tiden inden til at
også Bonderup skulle markere sig på landkortet. Det blev i 2012 til en arbejdsgruppe som til sidste
endte ud med at Bonderup Borgerforening blev stiftet den 22 november 2012
På det stiftende møde, blev der indsamlet ønsker og ideer fra alle de opmødte borger i byen, samtidig
med at man kunne melde sig ind i borgerforeningen. Der har siden opstartsmødet, været en utrolig opbakning til foreningen. Mange har meldt sig ind, og dem der endnu ikke har gjort det, kan nå det endnu.
Det er aldrig for sent.
Vedtægter blev vedtaget og en bestyrelses valg. Bestyrelsen har siden den 22 november, afholdt 5 bestyrelsesmøder, Vi har fordelt de officielle poster imellem os, som i alle er blevet orienteret om i vores
nyhedsbrev, Vi har ligeledes opdelt alle ønskerne fra borgerne i "grupper" samt arbejdet videre med
alle ønskerne men har udvalgt 3 projekter, hvor der var flest ønsker til.. De 3 projekter er Torveprojektet,
Flag Alle samt projekt legeplads. Til de 3 projekter har vi brug for al den frivillige arbejdskraft og hjælp vi
kan få, så jeg vil allerede nu opfordre jer til at skrive jer på, under de projekter i kan, vil og ønsker at
hjælpe med.
Projekt torvet er godt i gang. Der er lavet tegninger, der er udarbejdet oversigtplaner for hele området.
Som i kan se her. Derforuden er vi er nu nået så langt at der nu er ansøgt om LAK midler, det vil vi få svar
på om ca. 2 - 3 måneder. Samt vi har ansøgt andre fonde om penge til projektet samtidigt. Vi er også i
gang med at etablere en minigolfbane, som vil blive en bane med 9 baner, hvor man kan leje sig ind til
en medlemspris, men ikke medlemmer kan også komme og spille, det koster bare lige lidt mere end for
medlemmerne.
Projekt legeplads, her har vi være ude i forskellige løsninger lige fra at nedrive legepladsen og opføre en
helt ny - som skulle finansieres via sponsoreret midler, men dette krævede en serviceaftale med firmaet,
som ville koste borgerforeningen en pæn sum penge hver måned over et pænt stykke tid. Dette mente vi
alle var alt for risikabelt, for sæt nu at en af vores sponsorer meldt fra, så var der kun os som borgerforening tilbage til at betale regningen. Derfor har vi bestemt, at vi renovere på den legeplads der er, derforuden har vi fundet lidt midler til dette. Men igen, kræver dette at der er nogle frivillige som gerne vil
hjælpe til. Torsten vil du knytte et par kommenter til Legepladsen og Torveprojektet.
Flag Allen - her har vi ansøgt Sparekassen Vendsyssel om hjælp til denne, derudover vil vi høre om folk
er villige til at betale et flag - vi håber da at i alle er positive stemt for dette, da der jo ikke er de store
penge i kassen endnu - et flag koster 98 kr. Vi håber at rigtig mange af jer har lyst til det. tidsplanen for
flag allen er, at der er indkøbt flagstænger som skal males på vores pæn - ren by dag. Hvordan vi finansiere det - kommer vi til under budget.
Der udover har vi søsat endnu et Projekt, som allerede er godt i gang. Nemlig vores Hjemmeside.
www.bonderupby.dk
Vi vil gerne opfordre alle til at komme med input eller andet relevans, som kan komme med på hjemmesiden. Forslag til input sendes til Anne Ringgren.
Derudover var det fælles arrangementer og projekt "pæn" by, der også var mange der ønskede. Derfor
har vi allerede nu i bestyrelsen afsat den 20 april til projekt ren-pæn by, Hvor vi gerne vil, at så mange
som muligt møder op i forsamlingshuset, borgerforeningen vil sørge for rundstykker og kaffe/The til alle
som morgen hygge. Inden vi går i gang, opdeles alle fremmødte, i grupper, som får forskellige opgaver,

som bl.a kan være, at samle dåser og flasker på vejstrækninger, beplantning a f grønne områder, arbejde på legepladsen m.v. Til sidst mødes vi alle på "torvet" hvor der vil være opsat en pølsevogn i dagen
anledning, så vi slutter dagen af med hyggelig samvær over en hotdog.
For at vende tilbage til de sedler der ligger på bordet foran jer, så er den opdelt i projekter, og kort fortalt
så er vores plan, at der laves et hold eller 2, eller endda måske 3 afhængig af hvilket projekt det er. Der
laves et udvalg og så har bestyrelsen tænkt, at der vælges en tovholder på hver projekt som har styr på
hvad der skal laves, hvem der laver hvad og som melder tilbage til de bestyrelsesmedlem som har ansvaret for netop dette projekt.
Dernæst har vi fået lavet en infotavle, som mange af jer måske har set, med lys og alt, som allerede står
på Torvet, her vil bestyrelsen ophænge relevant info, samt Forsamlingshuset vil slå deres arrangementer
op her, og i Borger er også velkommen til at komme med opslag til tavlen. Bestyrelsen har ansvaret for
at tavlen opdateres og vil samtidig gerne opfordre alle jer der hænger noget op, om at tage det ned igen,
når opslaget ikke længer har relevans. Derudover, har bestyrelsen ophængt en Borgerforenings postkasse - lige ved siden af den store Røde postkasse, her kan man komme med info til bestyrelsen, ris, ros,
forslag til bestyrelsen, eller hvad man nu ellers har af ting til bestyrelsen.
Vi kan ligesom forstå at mange er lidt bekymret for at Borgerforeningen bliver en konkurrent til forsamlingshuset. Det vil vi gerne, en gang for alle, slå fast, at dette aldrig kommer til at ske. Når og med et lille
"hvis" projekt Torvet kommer på benene, vil det kun være tale om et mindre mødelokale, hvor man som
bestyrelse - uanset om det er borgerforeningen eller en anden forening, kunne afholde sine bestyrelsesmøder, samt der vil blive tale om et aktivitetsrum, hvor tanken er at de unge mennesker måske kan
låne/leje lokalet til f.eks et lanparty eller lign. Derudover, har vi en god kontakt til forsamlingshuset
bestyrelse, og det eneste vi i Bonderup Borgerforening ønsker, er at vi kan hjælpe hinanden så meget
som muligt. Her kommer der så en ny opfordring, forsamlingshuset, mangler hænder til at hjælpe med
forskellige opgaver, derfor står de også som et projekt på vores frivillig hjælp seddel.
Vi har der foruden besluttet, at vi sammen med forsamlingshuset, vil lave forskellige aktiviteter, nærmere herom senere.
Bestyrelsen søger alle de fonde og andre "giver" om at støtte vores projekter, Kim Ursin er sat på denne
opgave, så kender i en der kender en, som i ved har nogle penge, de ikke selv kan bruge, så sig det til
Kim, så sender han dem en ansøgning. Men her er det især penge til projekt legeplads vi prioritere højest i første omgang.

Så kommer vi til de tiltag som bestyrelsen har datofastlagt. Det er for det første en Skovtur med Berit
Johnsen er guide på - turen er planlagt således, Skovtur d. 25. maj.
maj. Borgerforeningen arrangerer en
”arkæologisk skovtur” ud i vores nærmeste område. Vi mødes ved pubben kl. 13.30 og går først op til
bronzealder højen Holmsø. Herfra er der en fantastisk udsigt over fjorden og Himmerland – vi håber på
godt vejr. Her kan man også se de gamle hulveje, som gik ned til fjorden. Vi fortsætter til stenkredsen
Søhøje, hvor vi drikker vores medbragte kaffe, og hvor jeg vil fortælle om bronzealderen, som er det tidspunkt, også stenkredsen er dateret til.I nærheden af Søhøje ligger en gammel brønd fra middelal
middelalderen,
som vidner om, at Tingskoven bærer sit navn med rette, eftersom stenkredsene Søhøje og Andebjerg har
været benyttet som tingsteder i middelalderen.På vejen hjem kommer vi forbi resterne af et stenanlæg,
som sandsynligvis også har været et helligt sted. Vi skulle kunne være tilbage i Bonderup omkring kl.
16.30. - Der skal ske tilmelding direkte til Berit - enten på hendes mail, telefon, er direkte til hende i
aften.

Så har vi vedtaget at vi afholder Sct Hans i anlæget - der må i gerne sætte kryds i kalenderen. Så har vi
bestemt at der den 3 lørdag i August vil blive afholde byfest i anlægget, med fællesspisning og øl, vin og
vand til favorable priser. Denne dato vil nu ligge grundlaget for en årlig tilbagevende tradition.
Så vil vi gerne opstarte en ny tradition - nemlig TÆND juletræet. Dette sker den 1 søndag i advent, på
torvet. Hvor planen så er at tænde juletræet, få et glas gløgg og en varm æbleskive. Samtidig håber vi på
at vi, hvis vejret tillader det, kan åbne vores egen lille mini skøjtebane på parkeringspladsen ved legepladsen.
Alle aktiviteter vil blive slået op på vores hjemmeside, hvis ikke de allerede er der, samt der vil blive ophængt informationer i vores nye infotavle.
Så har vi lige en sidste bøn. Vi mangler stadig en del husstande, der endnu, ikke er medlem af foreningen. Snakker du med din nabo, så husk at spørg om de ikke skal være med, hvis ikke de allerede er det.
Til sidst vil formanden gerne takke alle dem i bestyrelsen for deres velvilje samt arbejdsindsats og et
godt samarbejde. Det er en fornøjelse at sidde i denne bestyrelse, med alle disse aktive mennesker. Tak
til jer borger for at i støtter så godt op om Bonderup Borgerforening, for uden jer, var der ingen forening.
Fortsat god GF.

