
 

 

Formands beretning generalforsamling 22-02 2017  

 
Årets gang  
Så er året 2016 forbi . som sædvane har vi haft mange arrangementer  med  

bla. det formål at samle byen og fastholde det sammenhold der er i byen 

.der har været fastelavn – byfest  - sankthans– indbrudsaften – indvielse af 

cykelstien – find julemanden – julebanko  -. 

 

Tak til FVI – Lokalhistorisk – Spar to og Fåborg kro for godt samarbejde i 

løbet af 2016 . 

 

Fastelavn: Igen i år var der fastelavn på kroen . en flok børn og forældre 

havde en sjov eftermiddag med de professionelle klovne  . børnetallet 

falder jo som bekendt og vi har overvejet at gå sammen med Årre om at 

holde en fastelavns eftermiddag . det er i støbeskeen og vi vil i løbet af 

2017 kontakte Årre for at høre deres mening . 

 

Indvielse af cykelstien :Først i April var cykelstien fra Fåborg til Agerbæk 

klar til indvielse . En flot lørdag formiddag hvor ca. 200 mødte frem ( nok 

flest fra Fåborg ) Der var taler fra Poul Rosendahl og de to formænd som 

har sat gang i cykelstien . Vi havde et godt samarbejde med Agerbæk 

borgerforening omkring dette . Tak for det.  

 

Byfesten : Vi havde i år lavet nye tiltag med bla. gudstjeneste i 

Præsteskoven og Revy aften midt i ugen.  

Herreaften blev som altid en succes med mange friske herre er hyggede sig 

sammen . Gudstjenesten i præsteskoven var velbesøgt og i solskin i en flot 

ny udsprunget skov. Det vil blive holdt gudstjeneste i skoven igen ( hvis 

vejret tillader det ) Vi havde valgt at flytte revy aften til midt i ugen  . det 

blev en god aften med en forrygende revy over årets gang i Fåborg . 

Lokale damer havde bagt kage til os og det blev en dejligt afslutning på 

aftenen hvor man fik en snak med naboer og andre over en kop kaffe og 

frisk bagt kage . Dette er på programmet i år igen . I mange år har vi haft 

ungebal med god succes .  Men nye regler for afholdelse af disse baller har 

gjort det mere besværligt og de unge kommer ikke så talstærk længere . Så 

i år er der ikke lang unge bal ind i programmet . 



 

 

Vi skilte revy og festaften ad på trods af advarsler om at dette ikke var en 

god ide . men med ca 90 fremmødte til en super god fest aften og ca 200 til 

revy synes vi at det ikke skader at skille disse to ad . I år er det igen Alley 

cats som spiller op . da vi ingen unge bal har længere  har vi valgt at slutte 

byfesten med årets festaften , så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 

20Maj .  

Vi har lyttet til ris og ros i .f.b med byfesten og har taget det med i 

planlægningen af årets byfest.   

 Ingen byfest uden  mange frivillige hjælpere . Stor tak til alle uden jer vil 

det være svært at gennemføre . Vi vil gerne stadig komme og prikke om 

diverse konkrete opgaver vi har, men vi kan bruge alle  

 

Sankt hans :  blev i år på smuk juni aften holdt på Kresten Søndergårds 

mark . Vi havde inviteret Annie Mathiessen som Båltaler og det ville hun 

meget gerne . På trods af at hun blev forsinket i kbh lufthavn nåede hun 

frem til tiden . Hun holdt en flot båltale og nød at være på hjemmebane og 

få snakket med gamle bekendte . Vi er i år på udkig efter en ny båltaler og 

har ikke endnu fundet en – gode forslag modtages gerne . 

 

Grillfest : Ja det plejer at være en godt besøgt aften . Om det er datoen 

eller oplæg til en familie eftermiddag – prisen ? som gjorde udslaget til at 

vi måtte aflyse med kun 38 tilmeldte  vides ikke . Men bare rolig vi 

kommer stærkt igen med en grillfest i år igen .  

 

Mælkefestivalen : udviklingsrådet var kommet med en ide om en 

mælkefestival  i gammel Helle kommune . Det var Helle halen med på og 

med hjælp fra mange frivillige hjælpere blev den gennemført d. 16- 17 

September . Al begyndelse er svær og en større opgave end alle havde 

regnet med . Hver by skulle finde ca 40 hjælpere og det lykkes også i 

Fåborg . Stor tak til de frivillige som gav en hånd med . Mælkefestivalen 

bliver også i år gennemført på samme dato  . ( med eller uden deltagelse 

fra Fåborg ) 

 

Indbruds aften : Selvom vi bor en i lille stille by sker der også indbrud 

herude . Henvendelse til politiet i Esbjerg medførte en aften omkring 

indbrudssikring  . Karsten Morgenstjærne  fortalte omkring nabohjælp og 



 

 

andre forebyggende tiltag man kunne gøre . en god aften som gav en del 

snak omkring nabosikring . 45 fremmødte . 

 

Find Julemanden : Ingen jul i  Fåborg før vi har fundet julemanden . Også i 

år mødte mange børn og voksne frem for at finde julemanden og bagefter 

hygge i kroens garage . Igen i år kom der . ca 45 børn og ca 40 voksne . 

Dejligt med så stort et fremmøde . Tak til Fåborg kro for lån af garagen 

som gir de perfekte ramme for denne eftermiddag . tak til 5. klasse for salg 

af æbleskiver og frisk bagt kage . Håber de har tjent lidt til klassekassen .  

Tak til Vita Guldberg for at lave julemandens rute og tak til Leif Holm for 

hjælp denne eftermiddag . 

 

Julebanko : er jo også en af de traditioner vi holder fast i . Med ca 110 

fremmødte som var klar til at lægge brikker på blev det en god aften . 

 

Vi er i bestyrelsen altid lydhør for ris og ros og ideer til nye tiltag , så vær 

ikke bange for at kontakte bestyrelsen . 

 

Generelt fra bestyrelsen  

 
Vi har i bestyrelsen arbejdet med en del ting i løbet af året .  

 

Præsteskoven er vi lidt stolte af . en flot natur tæt på byen . Dog har den 

våde steder som vi har grublet over hvad vi kan gøre og vi er nået frem til 

at det eneste er at lave en sti rundt om de våde pletter . der er lagt flis ud 

hvor der også er vådt . men en flot skov så nyd den .  

 

Sidste år tog vi nyt julebelysning i brug med LED pærer . Det har vist sig 

at være den rigtige beslutning . De kan holde til de storme vi har i 

december måned . Ved at skifte til en billigere belysning og mindre 

strømforbrug har vi søgt og fået tilskud fra kommunen på ca. 24000, kr 

hvilket svarer til den udgift vi have til at skifte til Led lys .  

 

Snerydningen kører fint . Thomas vil her fortælle mere om det og de 

investeringer vi har i tanke.  

 



 

 

Lokal nyt.  
4 gange om året lander lokal nyt i jeres  postkasse  . et blad vi i samarbejde 

med Årre og  Hjortkær  udgiver  sammen  .  Bladet indeholder mange gode 

nye og gamle historier og annoncer fra vores lokale  virksomheder  . Stor 

tak til alle vore annoncører som har valgt at støtte bladet  .  vi håber  at i 

også støtter vore annoncører  og får læst bladet . Bladet har i år givet et 

overskud på 10,000 kr til 4 foreninger . ( dette takket være vore gode 

lokale annoncører ) . Efter Erling Nielsens bortgang i sommer er Lars 

Jacobsen blevet redaktør på bladet .   

 

Udviklingsplanen . 

Vi fik sidste år lavet en stor udviklingsplan hvad vi vil med Fåborg til 

2021 . Der er mange projekter at tage fat på og nogle er i gang og andre 

næsten færdig . Stiprojektet bliver færdig med bænke og folder med 

beskrivelse af ruterne – vi håber vi kan indvie i løbet af foråret . Disse 

projekter kommer i stand ved hjælp af mange frivillige hænder som også 

har deres daglige arbejde at passe . Så selvom det kan se ud som om der 

ikke sker noget så er der gang i projekterne . Det kræver mange 

ansøgninger om tilladelser og søge om midler til at få gennemført 

projektet. Men skulle der være en som gerne vil arbejde med at søge fonde 

om midler så tar vi gerne imod hjælpen .  

 

Udviklingsrådet  

Bent og Villy er vores repræsentanter i udviklingsrådet Helle øst . De gør 

et stort stykke arbejde for vores område . Tak for jeres indsats . Bent vil 

senere fortælle om deres arbejde igennem 2016 .  

I oktober måned var jeg på tur med udviklingsrådet og 2 fra kommunen – 

Thomas jaap og Bjarne Fly – rundt i Helle øst området . Vi stoppede bla. 

ved ”branddammen ” på Møllevej . For hvad er det --- er det en branddam 

– et vandhul eller hvad . der hænger jo grene ud over vandetog teoretisk 

set så kunne børn lege på grenene og falde ned i vandhullet  De lovede at 

kigge på det og vende tilbage . Jeg har ikke hørt noget fra dem . så jeg tog 

selv kontakt og de lovede at komme forbi så vi kan få en snak om hvad der 

skal ske med ”branddammen”. 

 

Bus  



 

 

VI har i flere år klaget over dårlig bus forbindelser her fra til Esbjerg og 

Grindsted. Men nu skeer der noget . Når den nye busplan træder i kraft i 

Juni måned vil det være med mange flere busser gennem Fåborg . vi må da 

sige at der er gået et lys op for Syd trafik . Nu venter vi blot på at se 

busplanen så vi kan se det sort på hvidt . Det er en fantastisk skridt de har 

taget . nok en god grund til at flytte til Fåborg med de gode bus 

forbindelser vi nu har til storbyer med uddannelses muligheder  . Der 

bliver nemmere at kommer til Agerbæk og Årre – næsten hver time .  

Mon ikke vi skulle hejse flaget på første dag for den nye rute .  

Stor tak til Bent og Villy for jeres ihærdige indsats for at vi får bus 

forbindelsen tilbage . I foråret lød det fra kommunen at bussen – rute 293- 

om morgenen som skolebørn tager til Agerbæk blev lavet om til en 

skolebus kun for skolebørn . Sammen med udviklingsrådet lavede vi en 

indsigelse  for  rute 293. Jeg tror ikke det havde den store virkning men vi 

fik gjort opmærksom på at vi gerne vil holde fast i de busruter vi  har 

herude . vi finder os ikke i at de piller ved vores busser herude ( dem vi har 

tilbage )   

 

Fåborgholdet 

Fåborgholdet har igen i år formået at holde stadion og de grønne arealer 

pæn rene . Som fortjent fik de til byfesten årets skulderklap . Jeg tror de 

har kig på legepladsen på stadion som trænger til en kærlig hånd . Tak for 

hjælpen til Fåborgholdet . 

 

Ny skolestruktur 

Noget som har fyldt meget i år, især ved børnefamilier ,har været oplægget 

til den nye skolestruktur . Der har været mange spekulationer om hvordan 

det mon kommer til at se ud . Vi har fra bestyrelsen haft Martin og 

Michael med til et møde i helle hallen . Der er mange som aktiv deltager i 

denne debat så vi mente vi kunne bruge tiden til andet . Ang . den nye 

struktur så ser det godt ud og vi får  lov til at beholde Årre og Agerbæk 

skoler . Men lad os nu se hvad der sker mere før det træder i kraft .   

 

 

 

Hængepartier fra 2016 – g-forsamling  



 

 

 

På sidste generalforsamling var der spørgsmål fremme om Årets landsby 

skilt . Vi har snakket om at få lavet et nyt skilt med vores nye logo på og 

må indrømme vi er ikke kommet videre med det men det er noget vi tar op 

igen i år.  

 

Girokort var der ønske fremme om at de var rundt med lokalnyt . vi har 

valgt at lave en a5 med print af indbetalingskort og vejledning i betaling til 

de forskellige foreninger . Vi synes det har fungeret fint og det vil foregå 

på samme måde iår . Girokort koster 1 kr stk og der er ikke mange som 

bruger dem men bruger netbank i stedet for .  

Tak til lokalhistorisk arkiv for omdeling af indbetalings kort .  

 

Facebook – hjemmeside  

 

Vi er godt repræsenteret i de sociale medier . Facebook og hjemmesiden 

kører fint . Dejligt at der bliver lagt positive historier ind . Ved at bruge 

hjemmesiden kan man kommer langt omkring i kommunen og se hvad der 

sker i nabobyen . Vi vil gerne bede om at der bliver holdt et god og positiv  

tone  på disse sider . Er der behov for at kontakte bestyrelsen kan vores tlf . 

nr findes på hjemmesiden under linket ”kontakt” . 

På hjemmesiden kan også findes en liste over runde fødselsdage i byen . 

tak til Arvid for at lave denne liste og tak til tage for at hejse flaget hver 

gang der er fødselsdag.  

 

Økonomi 

Vi har i 2016  fået 206 medlemmer ( 218 –i 2015 ) med en kontingent 

stigning gir det lidt flere penge i kassen . som i vil se senere har vi et pænt 

overskud i borgerforeningen . Denne gode økonomi vil vi kunne bruge til 

at sætte projekter i gang . Vi skal have søgt diverse fonde om hjælp til de 

store projekter og  så er det godt at have så vi kan ligge lidt penge idet .  

 

 

 


