Årsberetning 2018
For Højby LokalRåd.
Års-medborgermøde d. 19. februar 2019

D. 8. februar 2018 afholdt HLR Års- medborgermøde på Højbygård.
Her deltog ca. 45 personer med bestyrelse.
Ved årsmødet indvalgtes for 2 år:
Jens Erik Thomsen, Knud Erik Nielsen, Mogens Skytte og Per Holmqvist.
For 1 år: Ella Nyholm, som suppleanter Ruth Stapel og Birgit Kokspang.
Bilagskontrollant: Jens Bandholm, suppleant, Joan Almgren.
Højby LokalRåd bestyrelse:
Efter HLR Års- medborgermøde afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde. Formand Ole
Nielsen Næstformand Per Holmqvist. Referent, Anders Tange. Medlemmer, Gitte Nielsen, Jens Erik
Thomsen, Christina Selchau-Hansen, Knud Erik Nielsen, Mogens Skytte og Ella Nyholm
Suppleanter: Ruth Stapel og Birgit Kokspang.
Kasser udenfor bestyrelsen: Niels Nicolaisen.
Bilagskontrollant: Jens Bandholm, suppleant Jona Almgren
LokalRåds arbejde 2018:
Der har været afholdt 12 lokalrådsmøder, med en meget stor mødedeltagelse, hvilket viser den stor
interesse og ildhu, HLR-bestyrelse lægger for dagen.
Debatten forgår altid i en god, saglig og humoristisk tone. Hvilket gør at alle kommer med deres
synspunkter og således sikre at HLR udvikler sig positivt. Alle beslutninger er truffet af et enigt
LokalRåd.
HLR-mødet d. 13. september sluttede med en sammenkomst for HLR og hjælper med partner, som
tak for hjælpen. Det var en rigtig hyggelig aften med 30 deltager der fik hjemmelavet mad som,
Gitte, Birgit, Knud Erik og Anders stod for.
Inden jeg takker HLR medlemmer, er der en vi vil mindes. Det er Per Holmqvist der døde pludseligt
d. 24. december om morgenen. Per nåede kun at være aktiv i HLR fra februar 2018, men ville gerne
Højby LokalRåd, og deltog i flere opgave, på sigt var Per villig til at overtage formandsposten. Ære
være Pers minde.
En stor tak til alle i HLR og udvalg samt ad-hoc for et godt samarbejde i 2018.
Lokal Rådet deltagelse i SU:
HLR er med i SU for `BORREN Højby Idræts- og Kulturcenter’ med Ole Nielsen og ad-hook Birgit
Kokspang.
BORREN er nået i mål, et flot byggeri, der blev indviet fredag d. 17. august. Indvielse af BORREN
blev en Borger begivenhed, ved den officielle indvielse om formiddagen deltog ca. 1000 personer
inkl. skolebørn, denne del sluttede kl. ca. 14.00. Herefter fik SU adgang til faciliteterne, BORREN
skulle nu omdannes til en festsal, hvilket tog ca. 2 timer at dække og pynte op til 270 gæster. Der
var mange frivillige til at gøre klar, opvarte gæsterne samt rydde op.
Inden denne dag havde der været en stor planlægning samt opmåling af duge, som et hold
piger/damer fra div. foreninger sørget for, alt klappede på dagen. For HLR har det været en stor
fornøjelse at være med hele vejen igennem, en stor tak til alle de frivillige der gav et nap denne
dag. Der skal også lyde en tak til, Halinspektør Preben Erik Nielsen, for velvillighed til at opnå en
rigtig god dag.
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SU er et udvalg der blev sat i verden for at få den bedste mulige hal for Højby. SU skulle nedlægges
når BORREN stod færdig. Det gode samarbejde imellem foreningerne, kan og bør fortsætte, derfor
er SU ikke nedlagt.
Der er stadig midler til udsmykning, og fondsmidler som HLR er administrator af.
BORREN Brugerråd:
Efter indvielse af BORREN, blev der oprettet et brugerråd, der består af de foreninger som er aktive
i BORREN. HLR har ikke tidligere været repræsenteret i brugerrådet, men vi fik tilbudt en plads og er
nu med ved formanden. Der har været afholdt 3 brugermøder hvoraf HLR har deltaget i de sidste 2
Det er godt for HLR og dermed alle borger som ikke er en del af et aktivt idrætsliv.
Tryghedsambassadør, i nærområdet:
Da Lokalpolitiet skulle oprette tryghed i nærområdet, fik HLR en henvendelse fra Politibetjent
Anders Larsen, om det ikke var noget for HLR at gå ind i. HLR takkede ja og Christina SelchauHansen er i dag HLR repræsentant. Efter Årsmødet i dag, har Anders Larsen et indlæg og Christina
står til rådighed for at besvare spørgsmål.
Borgerpanel Odsherred Kommune:
I 2018 vedtog Odsherred kommune at oprette et brugerpanel for alle lokalsamfund i Odsherred.
HLR meldte sig på banen for Højby og Anders Tange takkede ja til opgaven med Birgit Kogspang
som suppleant, der har været afholdt 1 møde i 2018
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 med stor tilfredshed, - en stor tak til Jer. Her kunne vi godt bruge nogle flere
hænder – også hvis man kun kan engang imellem.
Det er også Anders som sørger at for der er folder om Højby SØ til afbenyttelse. HLR har dog svære
og svære ved at skaffe midler til trykning og vedligeholdelse af folderen. Ideer til fremskaffelse af
penge modtages.
Årets gang:
Nytårskur: D. 6. januar -1. lørdag i året -, stod i Nytårskurens tegn i Igloen ved Højby Skole.
Der var bobler, saftevand og kransekage til de ca. 70 fremmødet som selv havde medbragt glas.
Alle fik et par hyggelige timer selvom det var hundekoldt og de glædede sig til at BORREN kunne
bruges i 2019. Foreninger der deltog var, Musemusforeningen med detektor og Højby
skytteforening med Infrarødlys skydning. Vi håber der fremad rettet vil komme flere børnefamilier.
Tak til alle for 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, er hovedsponsor med fastelavnsboller og juice.
Ren By: Vi havde Ren by d. 22. april, det er Birgit Kokspang der er tovholder på dette.
Det var en fin dag, men det er svært at lokke borger fra byen til at deltage. Dagen der startede med
morgenkaffe i det fri. Herefter blev vi opdelt i grupper på 2-4 personer.
Det lykkedes på de ca. 2,5 time indsamlingen varede, at samle 149 kg affald som blev kørt på
genbrugspladsen, efter aftale med personalet på pladsen.
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Velkommen til Nye borger: Odsherred Kommune har afholdt 2 møder, et i foråret og et i efteråret
på Odsherred Teater Nykøbing.
Dette er nogle meget vellykkede infomøder som HLR deltager i. I 2018 var antallet af tilflytter ikke
så stort om tidligere år. Fra HLR har Mogens, Gitte og Ole deltaget. På det sidste møde deltog Gitte
alene, da der var få tilmeldte fra Højby området.
Det er vigtigt at vi deltager og fortæller om Højbys fortræffeligheder samt Odsherred.
Sø vandring: D. 26. maj afholdtes en tur med Museumsinspektør for Arkæologisk Afdeling, Arne
Hedegaard Andersen som turleder.
Turen var en heldags tur med start fra Det gamle pumpehus til Borgruinen Borren, videre til Nygård
Sø, via den gamle Sø-rende, der forbandt Højby Sø og Nygård Sø. Det var Allan Klestrup der åbnede
op for denne oplevelse.
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. Rasmus fortalte om Nygård Sø
genetablering og om den stor udstilling de har fra genetableringen. En meget interessant tur som
25 deltog i. Fra HLR var Gitte Nielsen der stod for denne tur.
Byvandring: D. 14. juli, havde HLR byvandring med Elinstallatør Knud Hansen, han guidede og som
sædvanlig med gode og levende fortællinger. Der var mødt 10 personer, det gav stor mulighed for
de fremmødte til at stille spørgsmål. Turen tog udgangspunkt ved Højby Kro, rundt i den gamle
bydel, til Ellingebjerg. En tur på godt et par interessante timer.
Kirkevandring: D. 21. juli, afholdtes Kirkevandring i Højby kirke og på kirkegården.
Med 42 voksne og 2 børn, en meget flot deltagelse.
Kurt Toldsted fortalte meget levende om Kirkens historie og kalkmalerierne.
Graver Gert Bøgely fortalte om kirkegårdens fortid og fremtiden.
Kurt Toldsted og Gert Bøgelys skal have stor tak for deres velvillighed.
Geopark festival:
I forbindelse med Geopark festivalen, havde Maria Hvidkjær og Lene Nielsen igen i år bedt om
hjælp til afvikling af ’Morgenstemning i Trundholm Mose’, ved Solvognens Fundsted, hvilket HLR
sagde ja til.
HLR stillede pavillon og telt op, kørte div. ting der skulle bruges ud til Fundstedet. D.3. august kl.
06.30 mødte der 87 betalende gæster op på Ellingevej ved Nanok, som havde stillet P plads til
rådighed. Der var rigeligt brug for hjælp til at dirigere bilerne på plads, modtage penge og udlevere
sten og piskefløde, som skulle kærnes til smør under vandringen ud til Fundstedet hvor der var
kaffe, brændenældeboller m.m.
Karin Eurén og Mogens Skytte underholdt med fællessang og egne sange. Peter Fischer fortalte om
moses fortid og turistchef Hans Jørgen Olsen om dens fremtid. En meget flot og vellykket morgen.
Stor tak til Maria og Lene for donation af overskuddet, HLR ser frem til 2019.
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Folkemødet i Odsherred: D. 8. september var der Folkemøde.
I 2018, havde HLR ikke selvstændigt indlæg. Thomas Nicolaisen var blevet opfordret til at komme
med et indlæg, ’BORREN- fra brændende bygning til brændende fællesskab’. Thomas havde spurgt
forhenværende politiker Michael Kjeldgaard og fra HLR Ole Nielsen om de ville deltage som panel
fortæller. Indlægget blev holdt som dialog indlæg hvor vi 3 supplerede hinanden, der var en del
interesseret tilhører, men der kunne dog have været lidt flere.

Juletræsfest: D. 28. december er der tradition for juletræsfest i Højby.
For 1. gang skulle vi holde juletræsfest i BORREN, HLR var meget spændt, vi havde ikke prøvet at
sætte juletræet op her, hvordan var det at få ind og stille så stort et træ op?
Det kom til at tage tid, træet var for stort og tungt, det måtte tilpasses, men alt var klart da
gæsterne kom.
Der kom 30 børn med forældre og bedsteforældre, der alle fik nogle gode timer.
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 og Niels Kås for, sammen med gode hjælper
fra hjælpegruppen og HLR.
En stor tak til alle for bidrag til denne glædens dag for børn og ikke mindst forældre og
bedsteforældre.
Skrivelser til Odsherred kommune: HLR har været i dialog med Odsherred Kommune om mange
små og store sager. Feriehusudlejerne fællesråd kom til et HLR-møde, hvor de fortalte om deres
tanker og ideer. HLR kan ikke se det passer ind i vores koncept at deltage i udlejning af huse til
feriebrug. Vi har også en henvendelse fra Foreningen Norden der skal holde møde i Odsherred i
juni måned 2019, her har lovet at hjælpe med flagstænger til de 5 Nordiske flag.
Hjemmesiden: Her sker der hele tiden noget. Knud Erik Nielsen er HLR webmaster. Vi er i gang med
at lægge HLR referater i E-arkiv for at sikre fremtiden.
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.
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: Vores flotte plakater er Erik Stapel designer af. I 2018 har Erik haft en del flere plakater
igennem end tidligere, Erik er altid frisk og hurtig med gode forslag der skaber blikfang. Tak til Erik,
for hans velvillighed.
Opslagstavle: Tavlen ved SuperBrugsen, er pænt benyttet af foreninger, men der er stadig plads til
opslag. Den må gerne afspejle aktiviteterne i Højby, som en by med liv i. Tavlen trænger til nye
opslags vinduer/rammer hvilket der skal arbejdes med 2019.
Anders Tange passet tavlen.
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Hjertestarter og redningskrans: HLR ejer Hjertestarteren ved SuperBrugsen, HLR afholder udgifter
til, forsikring, vedligeholde og support. SuperBrugsen betaler for el. til lys og et lille varmelegeme i
hjertestarterboksen, desuden er boksen koblet op på alarmanlægget i Brugsen.
Der har været debat om der er for mange Hjertestarter i byerne, her mener jeg at i Højby vil det
være godt med en hjertestarter ved F24 på Stenstrupvej og en ved Højby Kro. Det er de første 4
minutter der er vigtige for en god redning
Redningskransen ved Højby Sø, er ejet af Trygfonden med Højby Lokalråd som FADDER.
Naturstyrelsen har et medansvar, da den står på deres grund.

Persondataforordning:
Ja det er et lidt tung ord men også tungt stof at få tilpasset i foreningen.
Det er lykkes Knud Erik Nielsen at komme godt rundt i denne jungle og få sat HLRs Persondataforordning op. Det har været et stort arbejde, men vi skal sørge for at den opfylder kraven og ellers
tilpasse den med mellemrum.
HLR Håndbog:
Her er det Ruth Stapel som har været den store forfatter og skribent med indlæg fra alle i HLR
Bogen er ikke statik men skal hele tiden tilpasses aktiviteter og indskrives hvad HLR har af opgaver,
hvem der står for hvad, samt være drejebog for div. aktiviteter.
Overtagelse af aktiviteter fra Højby Erhvervsforening:
2018 var 1. år uden en Erhvervsforening i Højby og HLR har overtaget flere af aktiviteterne.
Det går godt med at få de erhvervsdrivende til at sponsere et årligt beløb, en stor tak til firmaerne
for støtten. Gå ind på HLR hjemmeside og se hvem der støtter os, eller se i ugeavisen når der er
Højby side, her har vi en liste med sponsornavne. Støt gerne vores sponsorer.
I 2018 har vi sat flagalle op ved officielle flagdage samt det store flag på trekanten, vi har indgået en
aftale med Odsherred Kommune om at opsætte de 3 flag ved BORREN ved samme lejligheder.
HLR har i 2018 købt 10 flagallé stænger, HLR har nu 67 Flag.
Opslagstavle ved Super Brugsen og de 3 infotavlerne, har fået nyt Logo så det tydeligt fremgår at
det er HLR der ejer dem.
HLR har i 2018 oprenset flagbøsninger i fortovskanten, det var der 4 friske fyre som stod for.
Det er Jens Erik Thomsen der har ansvaret for Flag Alléen.
På sigt kunne vi tænke os at udbygge Flag Alléen så den dækker Nyvej og Stationsvej, det vil binde
byen sammen.
Juletræ på stationspladsen:
2018 blev året hvor Højby igen fik et juletræ i byen, Højby Erhvervsforingen havde tidligere op til 3
juletræer, de sidste år af dens eksistens var det ikke muligt at få lave denne udsmykning.
Efter HLR overtog aktiviteterne i oktober 2017, har HLR arbejdet på at få juleudsmykning til Højby.
HLR fik begyndt med et træ ved stationspladsen godt hjulpet af: Højby Tømmer og Entreprenør,
v/Thomas Klausen og Vognmand Jørn Nielsen til opstilling af træet, El måleropsætning HE Electric
og udlån af lift EL Centret Højby. D. 29. november blev træet rejst og lørdag d. 30. november,
mødte fra morgenstunden 5 friske HLR- medlemmer op og satte lyskæde på træet, det hele var klar
ved 12-tiden. Dejligt at se træet med lys om aftenen. Træet stod til d. 28. december, hvor det som
tidligere i beretningen blev flyttet til BORREN til juletræsfesten.
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HLR håber at kunne udbygge juleudsmykningen i Højby, vi har et stort ønske om at opsætte en
juleudsmykning ved hvert af de 7 indfaldsvej der er til Højby. Efter årsmødet vil vi nedsætte et
udvalg der skal undersøge muligheder.
Hvis der er nogle der har lyst til at deltage i udvalget så sig gerne til.

Fremadrettet arbejder:
I 2017 og 2018 omtalte jeg Stationspladsen, ny indfaldsvej til Højby:
Projektet er ikke skrinlagt, men det er nærmest skud til hjørnespark hvor bolden er fløjet lidt langt
væk.
Den eksisterende stationsplads: I 2017 lovede Natur- trafik og miljø i Odsherred kommune at få
forbedret forholdene. Det blev lovet at de ville se på det i budgetår altså 2018. Der er ikke sket
noget, der er kommet nye medarbejder og ting tager rigtigt lang tid. Hækken er dog blevet klippet
så fortovet nu er brugbart.
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 4 år, det ligger stadig hos Odsherred Forsyning. Om projektet nogensinde bliver til
noget, er et spørgsmål.
Højby Gård Sø: Søen bag Rådhuset på Nyvej vil være et attraktivt sted at komme rundt om.
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. Dette udsagn er kommet hvert år i 3 år.

Højby Sø Projektet: Dette projekt har været rigtigt længe under vejs, 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 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 sidst i november 2017 bevilliget Kr. 250.000.
Vi har Kr. 125.000,00 i tilskud fra forskellige, samt eget arbejde. Vi ser meget frem til at kunne
realisere disse tanker og ønsker.
Stadet for projektet er meget positivt nu. I eftersommeren, efteråret har der været afholdt flere
møder med Naturstyrelsen og Odsherred kommune om projektet. HLR har udarbejdet tegninger.
Det har været en lang sej kamp at få byggetilladelsen. BR 18 er ikke lige til at komme igennem.
Men d. 22. januar 2019 kom byggetilladelsen anmærknings fri.
HLR håber og formoder at projektet står færdigt til november, det er her til vi har fået forlænget
aftalen med Fondene.
Højby Vandværk Højdebeholder: På årsmødet i 2018 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 og myndighederne der sætter grænserne.
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Aftalen om overtagelse af højdebeholderen er på plads, der mangler at få tinglyst skødet, det er lige
så kompliceret som meget andet når 2 foreninger indgå aftale.
Vores 3 arkitektstuderende, har fremlagt nogle spændene skitseprojekter samt målt beholder op til
3D tegninger. Vi har ikke låst dem på bestemte ønsker, udover at lokalet skal kunne bruges til
mange formål. Odsherred kommune har via Lokaldemokratipuljen bevillige Kr. 40.000, til skøde,
advokathjælp samt hulskæring for at kunne komme ind i beholderen.
Der er skåret et hul fra teknikrummet ind i yderbeholderen, det var et større projekt end forventet,
vi er i forhandling med diamantskæren, da vores penge ikke rækker til at komme videre lige nu.
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, kontakt HLR.

Fremtiden:
HLR arbejder videre med de forskellige projekter, Ren By, Folkemødet i Odsherred, Byvandring,
Kirkevandring, Sø turen samt fastelavns- og juletræsfest. Vi har lovet at hjælpe til ved eventen til
Geopark Festivalen.
Højby Sø projektet skal føres ud i livet, vi håber det står færdigt til efterårsferien, det kunne være
flot med indvielse her.
Højdebeholderen. Her er det Fondsansøgning der skal i gang, for at skaffe midler til det videre
arbejde. Vi skal i gang med en del oprydning ind- som udvendig. Bortkørsel af beton fra dørhuller,
udvendig beskæring og oprydning på beholder skråning.
Når vi ser på de gode resultaterne HLR har opnået i 2018, går vi ind i 2019 med stor forventning til
at kunne fremvise nogle fysiske resultater i 2019.
Efter I har hørt beretningen, håber vi der sidder nogle som kunne tænke sig at være med i
fællesskabet for at gøre en forskel for Højby. Det være sig små som store opgaver alt kan bruges.
Er der noget HLR skal tage op, så fremlæg det 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
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