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Starup november 2020
Årsberetning
Efter generalforsamlingen 2019, konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand, Heidi Jørgensen
Næstformand, Ernst Luttikhedde
Kassere, Mikkel Ottosen
Sekretær, Helle Marie Nielsen
Referent, Regin Jensen
Efter 8 år i Starup sogns borgerforening, har jeg valgt at give pladsen videre. Jeg har været
rigtig glad for, at bidrage til arbejdet i bestyrelsen, det har været spændende, alsidigt og
givende.
Infoskærmene i Dagli Brugsen og Multihuset fungere rigtig godt, vi overvejer dog om der skal
ændres på skærmenes udtryk.
Har du et informationsopslag, du gerne vil have på infoskærmene skal du kontakte:
Mikkel Ottosen gerne pr. mail på kassere@tofterup.dk
Hjemmeside
Hjemmesiden fungerer, det er dog svært at vide hvor besøgt siden er og om den lever op til
vores behov og forventninger. Der ikke er tæller på siden og samarbejdet med RUBAN er
udfordrende. Det er fortsat en rigtig fin mulighed, at der kan deles fra hjemmesiden til
facebook, det får vi positive tilbagemeldinger på.
Velkomst materiale
Tilflyttere bydes velkommen med en mulepose, hvor foreningens logo er trygt på. I posen er
der forskellige materialer fra Starup Børneby, handelsdrivende i, omkring byen, fra foreninger
osv.
Hvis man ønsker at få sit materiale med i posen, skal dette afleveres hos Ernst Luttikhedde,
Starupvej 18.
Der er i år uddelt 17 velkomst poser til nye beboere.
Vi har brug for din hjælp, kontakt en fra bestyrelsen, så vi kan få alle budt ordentligt
velkommen til vores by.
Naturuniversitetet
Naturuniversitetet bliver flittig anvendt og renovering af toiletbygningen er tæt på sin
afslutning. Bjørn Bjerre og Lars Lauridsen er forgangs mænd i renoveringsprojektet, de har
fået stor hjælp af de mange der har arbejdet frivilligt for, at få bygningen til at fungere og se
rigtig godt ud. Dette er i bestemt lykkedes med, tusinde tak til alle der har bidraget til det
flotte resultat.

Else Marie og Morten Mortensens Legat
Bestyrelsen for legatet har i år udbetalt en legatportion til Magnus Kjær, der på det tidspunkt
gik på Grindsted landbrugsskole.
Julebelysning
Vi har igen i år fået en fantastisk hjælp til at få hængt julepynten op, der var lys i de røde
lanterne og byen var igen juleklar.
Der var stor opbakning fra mange borgere, der ligger små hilsner til de frivillige og det giver
rigtig stor glæde i det kolde arbejde, så en kæmpe tak til jer alle.
Tak til HH-tømrerne for lån af liften igen i år.
Vedligeholdet
Kæmpe tak til jer, det er en uvurderlig arbejdsindsats i lægger for dagen. Byens bede står
altid flot og der bliver klippet, fejet og nusset, ja vi andre opdager aldrig at det trænger til
rengøring, for i har allerede været der. Håber der løbende kommer nye kræfter til jeres
dejlige hold.
Byfesten blev aflyst pga. Corona pandemien.
Affaldsindsamling
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening afviklede vi igen en affaldsindsamling,
der blev samlet en del affald. Efterfølgende blev der hygget med grillede pølser ved
Naturuniversitetet.
Julemarked blev aflyst pga. Corona pandemien.
UR-øst
Starup -Tofterup er her repræsenteret ved Lars Bo og Mikkel Ottosen, de bruger begge
meget tid på diverse opgaver, til gavn for os alle. Det skal de have stor tak for.

Tak for et rigtig godt samarbejde til alle jer i bestyrelserne og tak for de mange fornøjelige
timer.

Årsberetning 2020 november til 2021 juni.
På grund af Corona Pandemiens mange restriktioner og nedlukninger, har det ikke været
muligt at afholde den årlige generalforsamling. Derfor har den siddende bestyrelse fortsat
arbejdet, da ikke alt har været aflyst.

Julelysene kom op og ned ved hjælp fra lygtemænd og kvinder, der nød de søde små hilsner
i lygtepælene. De spreder glæde og julestemning når arbejdet er udført, tak til alle de
hjælpende hænder.
Den traditionelle juletræsfest måtte aflyses, men festudvalget fandt en Corona venlig løsning,
som har fået stor ros. Fantastisk at gå på modet ikke lod sig stoppe og børnene fik denne
glæde med. Tak til nissepigerne.
Affaldsindsamlingen blev afholdt og der blev samlet meget affald, som ikke hører til i vores
skønne natur. Traditionen tro med afslutning ved Naturuniversitetet, hvor der var pølser på
grillen som tak for indsatsen.
Det største der er blevet færdig, er renoveringen af toiletbygningen ved Naturuniversitetet.
Det er blevet rigtig flot og er nu klar til at blive brugt af vandre på kyst til kyst stien og af alle
der skulle have lyst. Vi håber alle vil være med til at passe godt på det. Der har været mange
frivillige der har bidraget i arbejdet både med håndværk og med planlægning. Jeg er sikker
på at Bjørn Bjerre gerne havde set projektet stå færdig og blive brugt af glade mennesker,
men det skulle han desværre ikke nå. Inga Bjerre står frivillig for at holde toilettet rent, så
forbipasserende får den allerbedste oplevelse af området og faciliteterne. Tusinde tak for det
Inga.
Min tid i borgerforeningens bestyrelse er nu slut for denne gang, jeg vil gerne sige tusinde
tak til Helle Marie, Regin, Ernst og Mikkel for et super godt samarbejde. Vi er nået langt
omkring i de 9 år der er gået og har haft mange skønne timer sammen, tak for det.
Heidi Jørgensen.

