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Årsberetning 2017 
For Højby LokalRåd. 

Års-medborgermøde d. 8. februar 2018 
 
 
D. 9. februar 2017 afholdt HLR Års- medborgermøde på Højbygård. 
 
Her deltog ca. 38 personer med bestyrelse. 
Ved årsmødet indvalgtes for 2 år:  
Ole Nielsen, Christina Selchau-Hansen, Anders Tange og Gitte Nielsen 

For 1 år: Jens Erik Thomsen. Som suppleanter: Kurt Jensen og Mogens Skytte.  
Som revisor: Knud Erik Nielsen som suppleant: Joan Almgren. 
 
Højby LokalRåd bestyrelse:  
Efter generalforsamlingen afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde. Ole Nielsen Formand, 
Næstformand Eva Odgaard. Referent, Anders Tange. Medlemmer, Henning Maul, Gitte Nielsen, 
Jens Erik Thomsen og Christina Selchau-Hansen. 
Suppleanter: Kurt Jensen og Mogens Skytte.  
Kasser udenfor bestyrelsen: Niels Nicolaisen. 
Revisor: Knud Erik Nielsen suppleant Jona Almgren  
Repræsentanter for Højby Erhvervsforening: Ella Nyholm og George Bauerfeind.  
 
LokalRådet arbejde 2017:  
Der har været afholdt 9 lokalrådsmøder, med meget få afbud fra de valgte 
HLR mødet i august sluttede med en sammenkomst for HLR og hjælper med partner, som tak for 
hjælpen. Det var en rigtig hyggelig aften med 23 deltager og hjemmelavet mad.  
Debatten forgår altid i en god, saglig og humoristisk sprog. Hvilket gør at alle kan komme med deres 
synspunkter og således sikre at HLR udvikler sig positivt. Alle beslutninger er truffet af et enigt 
Lokalråd. 
Når jeg nu vil takke HLR medlemmer, er der en vi vil mindes, det er Henning Maul der sov stille ind 
dem 1. december 2017. Henning har udført et stort arbejde i HLR og været primus motor i flere af 
vore projekter, ære være Henning minde. 
En stor tak til alle i HLR og udvalg samt ad-hoc for et godt samarbejde i 2018. 
 
LokalRådet deltagelse i SU: 
HLR er med i SU for ’Borren, Højby Idræts- og Kulturcenter’, Ole Nielsen, ad-hook Birgit Kokspang. 
Udsmykningsudvalget, Eva Odgaard. Det har været et spændene projekt at få i mål. 
’Borren’ er godt på vej og det ser, som forventet, ud til at blive et godt solidt samt flot byggeri, som 
alle i Højby og Odsherred kan være stolet af. Da byggeret ligger hos Odsherred Kommune har vi 
ikke så meget at gøre mere, derfor har der ikke været mange SU møder i år. 
Hen over sommeren har der været ’Giv en fod til Borren’. Et projekt hvor der skal sættes ca. 1000 
fodaftryk i lerfliser, som bliver brændt, så de kan lægges i terrænet rundt om hallen. 
Det er Keramiker Martin Nybo der står for projektet, HLR har haft 3 til 4 personer med som hjælper 
på hver gang. Henover sommeren har der været 4 lørdag ved SuperBrugsen i Højby og i 
eftersommeren en arbejdsuge på Højby skole. En stor tak til alle for hjælpen også fra Martin Nybo. 
Tidslisten i opslagstavlen er gået i stå, alle kan nu ved selvsyn følge byggeriet. Det forventes at 
Borren står færdig til sommer og indvielsen bliver i august måned. 
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Højby Sø – Ellingebjerg stier: 
HLR har en aftale med Naturstyrelsen og Odsherred Kommune om, at vi sørger for, at der er 
fremkommeligt ved Søen, omkring bænke og på Ellingebjerg. Det er Anders og hans lille trop der 
klare denne opgave til stor tilfredshed, - en stor tak til Jer.  
Her kunne vi godt bruge nogle flere hænder – også hvis man kun kan engang imellem. 
 
Årets gang: 
Nytårskur: For første gang afholdt HLR Nytårskur i Igloen ved Højby Skole. 
Der var bobler og kransekage til de ca. 100 fremmødet som selv havde medbragt glas. 
Spejderne deltog med snobrødsbagning, Musemusforeningen med detektor og Højby 
skytteforening med Infrarødlys skydning. Tak til alle for den stor opbakning. 
 
Fastelavnsfest:  D. 26. februar på Højby skole, deltagerantallet var mindre i forhold til tidligere år, 
men de der var mødt op havde en rigtig god formiddag. 
SuperBrugsen Højby og Højby Erhvervsforening var hovedsponsor.  
 
Velkommen til Nye borger: D. 4. marts, i Aksen og d. 28. oktober på Odsherred Teater Nykøbing. 
Dette er nogle meget vellykkede infomøder som Odsherred Kommune står for. HLR deltager hver 
gang. Der kommer rigtigt mage tilflytter til Højby området og de deltager meget aktivt. 
Ved mødet i Aksen var der 20 nye borger - helt overvældende - vi var ikke klar over der kom så 
mange og med 3 HLR til at informer var der nok at se til. Der var ca. det samme i Nykøbing, men der 
var vi forberedt så med 4 HLR gav det meget bedre dialog. 
 
Sø vandring: D. 6. maj afholdtes en tur med tidligere Museumsleder Jan Jakobsen som turleder.   
Turen var en heldags tur med start fra Det gamle pumpehus til Borren, videre til Nygård Sø, via den 
gamle Sørende, der forbandt Højby Sø og Nygård Sø. Det var Allan Klestrup der åbnede op for 
denne oplevelse da han selv deltog i turen. 
Fremme på Næsholm borgruin blev den medbragte mad indtaget, efter en god fortælling om 
Næsholm og Nygård Sø, gik turen videre til Syv Høje. 
Turen sluttede hos Jane og Rasmus Wester på Drosselholm. Jane og Rasmus bød på kaffe og kage, 
under kaffen fortale Rasmus om Nygård Sø’ genetablering og om den stor udstilling de har fra 
genetableringen. En meget interessant tur som 25 deltog i. 
 
 
Kirkevandring: D. 8. juli, afholdtes Kirkevandring i Højby kirke og på kirkegården.  
Her var igen stor deltagelse.  
Kurt Toldsted fortalte meget levende om Kirkens historie og kalkmalerierne. 
Graver Gert Bøgely fortalte om kirkegårdens fortid og fremtiden. 
 
Byvandring: D. 15. juli, havde HLR byvandring med Elinstallatør Knud Hansen var guide og som 
sædvanlig med gode og levende fortællinger. Her var der igen et stort fremmøde. Turen tog 
udgangspunkt ved Højby Kro, rundt i den gamle bydel, til Ellingebjerg.    
 
Morgen stemning i Trundholm mose: 
I forbindelse med Geopark festivalen, havde Maria Hvidekær og Lene Nielsen fået en lys idé. 
Der skulle være morgenkaffe ved Fundsted for Solvognen. De bad om hjælp til afviklingen, hvilket 
HLR sagde ja til. D.28. juli kl. 06.30 mødte der 42 gæster op på Ellingevej ved Nanok. Herfra gik de 
ud til Fundstedet, alt imens de kærnede smør til de hjemmebagte boller med brændenælder og 
gulerødder. Anders havde brygget ’Natmand Bitter’ og Maria ’Mosevand’. 
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Der var fællessang og underholdning af Karin Eurén. Peter Fischer fortalte om Trundholm mose og 
Fundstedet. En meget flot og vellykket morgen, som også gav et lille overskud. Stor tak til Maria og 
Lene. HLR ser frem til 2018.  
 
Folkemødet i Odsherred: D. 16. september var dagen hvor Odsherred kommune skulle have sit 1. 
Folkemøde. Der var rigtigt mage deltager, HLR havde arrangeret et indlæg om: 
Nord / Syd Et Odsherred. HLR havde fået bevilliget et beløb af Lokaldemokrati udvalget. Pengene 
blev brugt på TeaterSpektrum, der stillede med 2 skuespiller og en tovholder. De fik inddraget 
publikum helt fantastisk. Teltet var fyldt- anslået 100 personer, som blev inddraget i en noget 
anderledes vellykket debat. Der var en del møder med styregruppen samt et møde med 
TeaterSpektrum inden Folkemødet. Hvad med 2018, der er opstart d. 22. februar. 
 
Ren By: Vi har ikke afholdt Ren by i 2017, men der har været oprydning ved og omkring 
stationspladsen og stien til Musikbyen, som langs Nyvej mod SuperBrugsen det er disse områder 
der er mest hærget. Der er en lille skare som tager sig af dette når det ser værst ud. 
Derudover har vi henvendt os til Odsherred Kommune om forholdene, det resulterede i en gang 
oprydning. 
 
Juletræsfest: D. 28. december er der tradition for juletræsfest i Højby. 
Efter at Højby Hallen brændte, har det være svært at fastholde voksen og børne til Juletræsfesten. 
Det ser ud til, vi nu har fået stabiliseret interessen, i år var der dog kun 25 børn og 27 voksne. De 
fremmødte var meget aktive og havde en rigtig god eftermiddag. 
Vi er også heldige at have 3 dygtige musiker og en prof. sanger, der kommer og underholder gratis. 
Foruden julemanden, var der 2 nissemødre til at lege med ved juletræet. 
Børnene ser frem til godteposen, den var også i år sponseret af SuperBrugsen i Højby. 
Levering og opstilling af juletræet stod Thomas Klausen, Lumsås Bylav for. 
En stor tak til alle for bidrag til denne glædens dag for børn og ikke mindst forældre og 
bedsteforældre. 
Der skal også lyde en stor tak til Højby Skole for lån af lokaler.  
 
Indlæg hos andre foreninger: D 22 februar var vi inviteret til at komme med indlæg hos Odsherred 
Ildsjælene om Fondsansøgning.  
D. 25. april havde vi et møde med Handicap Odsherred afdeling. Muligheder ved Højby Sø 
Projektet, hvor det blev afdækket hvad afdelingen ønsker og de muligheder der er, for at få det 
gennemført ved Sø Projektet. Begge møder var meget positive med stor interesse fra deltagerne. 
 
Skrivelser til Odsherred kommune: HLR har været i dialog med Odsherred Kommune om mange 
små og store sager. Her kan nævnes: 2 personer var faldet på stien fra Musikbyen til Tværvej. 
Efter en dialog, fandt Odsherred kommune penge til asfalt i december måned 2017 og som 
førnævnt, renholdelse af stiforbindelse Stationen/Byvænget. 
 
Hjemmesiden: Her sker der hele tiden noget. Efter vi i 2016 fik ny hjemmeside er der rigtig mange 
inde og se på den hver uge. Knud Erik Nielsen er er HLR webmaster. Vi er begynd at lægge HLR 
referater i E-arkiv for at sikre fremtiden. Det er et stort arbejde, der kommer til at tage tid. 
En hjemmeside må ikke blive statisk, så dør den. Derfor er Knud Erik hele tiden ude efter noget nyt. 
Hvis I har noget så send det til Knud Erik, hent hans e-mail på hjemmesiden.  
Knud Erik tager sig også af fotoarkivet, HLR vil indsamle billeder, og lægge i fotoarkiv.  
En stor tak til Knud Erik. Klik ind på www.hojbylokalraad.dk og oplev.  
 

http://www.hojbylokalraad.dk/
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Facebook: HLRs Facebook er også godt besøgt, der er en livlig trafik, Eva styrer siden og tager sig af, 
at der ikke kommer elementer ind som er uønsket. Vi vil kun have saglige indlæg med en ordentlig 
sprogbrug, ikke kommercielle reklamer eller salg og genbrug. Stor tak til Eva. 
 
Plakater: Vore flotte plakater er Erik Stapel designer af. Det er dejligt at have en som altid er frisk 
på at lave en plakat og finder på nye vinkler. Tak til Erik, for mange flotte plakater. 
 
Opslagstavle: Tavlen ved SuperBrugsen, her begynder at kommer flere opslag til - hvilket er dejligt, 
jo mere dynamisk tavlen bliver jo flere vil se på den.  
Den må gerne afspejle aktiviteterne i Højby, som en by med liv i. Aflever jeres opslag i kiosken i 
SuperBrugsen 
I 2017 har det været Anders som har passet tavlen.  
 
Hjertestarter og redningskrans: HLR står som ejer af Hjertestarteren ved SuperBrugsen. Fremover 
er det HLR der står for drift. SuperBrugsen betaler for el. til lys og et lille varmelegeme i 
hjertestarterboksen, desuden er boksen koblet op på alarmanlægget i Brugsen. 
Redningskransen ved Højby Sø, er ejet af Trygfonden med Højby Lokalråd som FADDER. 
Naturstyrelsen har et medansvar da den står på deres grund. 
 
Fremadrettet arbejder: 
I 2017 omtalte jeg Stationspladsen ny indfaldsvej til Højby:  
Projektet er ikke skrinlagt men der arbejdes stadig på at få det gennemført, men det tager tid med 
div. forhandlinger. 
Den eksisterende stationsplads: Her har vi i eftersommeren haft møde med en fra Natur-  trafik og 
miljø i Odsherred kommune, for at få forbedret forholdene. Der blev lovet at de ville se på det i det 
nye budgetår altså 2018, vi vil følge op på det.  
 
Overløbsbassin: HLR fik fra Lokaldemokratipuljen Kr. 40.000 til udvikling af området imellem 
Lyngvej/Ellingevej, hvor det nye regnvandsbassin skal ligge. Projektet er omtalt flere gange de 
sidste snart 3 år, men det ligger i øjeblikket hos Odsherred Forsyning. Henning Maul rykkede rigtig 
mange gange uden resultat. Projektet er ikke skrinlagt.  
 
Højby Sø Projektet: Siden 2015 har HLR arbejdet med tanken om bedre formidling af området, 
samt med stier og seværdigheder. Det udviklede sig til et oplevelsescenter ’Sølandet i Odsherred’.  
Hele projektet, med eget arbejde og frivillige timer, er beregnet til Kr. 819.000,00. 
Vi sendte de første fondsansøgninger i 2016 og fik tilsagn fra Friluftsrådet med Kr. 278.700 samt fra 
Bevica Kr. 50.000. 
Vi fik et afslag fra en fond i foråret 2017, derefter søgte vi midler hos, 
Den A.P. Møllerske Støttefond, her fik vi sidt i november bevilliget Kr. 250.000. Derefter manglede 
der kun kr. 113.000. Vi har pr. 8 januar 2018 sendt ansøgning til en fond. Vi er så tæt på målet at vi 
håber projektet kan sættes i gang i sommeren 2018, med færdiggørelse og indvielse foråret 2019. 
Vi har Kr. 125.000,00 i tilskud fra forskellige, samt eget arbejde. Vi ser meget frem til at kunne 
realiser disse tanker og ønsker. 
 
Højby Gård Sø: Søen bag Rådhuset på Nyvej vil være et attraktivt sted at motioner rundt. 
Dette projekt er ikke lagt i mølpose men det går langsomt, det ligger hos Odsherred Kommune og 
har ikke højest prioritet. Men vi rykker løbende for status. 
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Højby Vandværk Højdebeholder: På årsmødet i 2017 nævnet vi at HLR og Højby Vandværk var i 
dialog om overtagelse af Højdebeholderen og omdanne den til et: Kultursted for ikke etableret 
kunstner, inden for alle changer. Der har været interesse for, foto-, billede- og husflid udstilling 
samt vandet historie. Rummet vil også være velegnet til mindre koncerter eller foredrag. 
Det er kun fantasien der sætter grænserne. 
Vi arbejder med dette og der har været afholdt flere positive møder imellem vandværket og HLR. 
I efteråret kom vi i dialog med 3, 4. års arkitektstuderende, de har været og se på projektet og er 
meget begejstret, for at kunne bruge dette som et studieprojekt. Vi har ikke låst dem på bestemte 
ønsker, udover at lokalet skal kunne bruges til mange formål. 
Vi ser frem til at se Deres projekt oplæg.  
Hvis der er en eller flere som kunne tænke sig at deltage i projekt Højdebeholderen til f.eks. 
fondsansøgning, styrelse og/eller praktiske opgaver.  
Alle er velkommen til at byde ind med småt som stort, meget eller lidt tid. 
 
Overtagelse af aktiviteter fra Højby Erhvervsforening: 
I august 2017 fik vi en henvendelse fra Højby Erhvervsforening. Bestyrelsen ønskede at afvikle 
foreningen på grund af manglende opbakning fra medlemmerne. 
For ikke at Flagallé, flagstang, info skilte, fastelavns- og juletræsfest skulle gå tabt, sagde et enigt 
HLR ja til at gå i gang med projekt, om overtagelse af de omtalte effekter og ansvar. 
HLR overtog disse pr. 1. oktober 2017. HLR var enig om at Ella Nyholm og Georg Bauerfeind der var 
udpeget af Højby Erhvervsforening, skulle fortsætte i HLR frem til Årsmødet. 
HLR har skrevet ud til Højby Erhvervsforening medlemmer, med opfordring til at støtte HLR. Der er 
der rigtigt mange firmaer der har gjort, men der er plads til flere. Der skal bruges mange penge til at 
vedligeholde materiellet, skaffe flere flag m.m. 
Vi ønsker - på den lange bane -, at kunne skaffe juleudsmykning til Højby. 
En tanke er at få så mange borger i Højby og omegn til at yde et økonomisk støtte, hvilket det nye 
LokalRåd vil tag fat på at indtænke. 
 
Fremtiden: 
HLR arbejde videre med de forskellige projekter, Folkemødet i Odsherred, Morgenstemning ved 
Geopark Festivalen, Byvandring, Kirkevandring, Sø turen samt fastelavns-og juletræsfest. 
Makeover i Odsherred kommune, her vil vi ikke byde ind i 2018,  
da vi har projekter nok at tage fat på. 
Når vi ser på resultaterne af dette års arbejde, går vi fremtiden i møde med stor tillid til at kunne 
opnå gode resultater i 2018.  
Er der noget HLR skal tage op, så fremlæg dem til HLR, gå ind på hjemmesiden og find mailadresser.  
 
 
Til sidst en stor tak til alle der har givet os støtte enten med arbejdskraft eller økonomisk, uden den 
opbakning kan det ikke fungerer. 
 
 
For Højby Lokalråd. 
 
Formand. Ole Nielsen 


