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Årsberetning 2019 
For Højby LokalRåd. 

Års-medborgermøde d. 19. februar 2020 
 
 
D. 19. februar 2019 afholdt HLR Års- medborgermøde i BORREN. 
 
Her deltog 60 personer med bestyrelse. 
Ved årsmødet indvalgtes for 2 år:  
Gitte Nielsen, Ella Nyholm, Jette Nicolaisen, Anders Tange og Ole Nielsen. 
Suppleanter Birgit Kokspang og Thomas Nicolaisen 
Bilagskontrollant: Jens Bandholm, suppleant, Joan Almgren. 
 
Højby LokalRåd bestyrelse:  
Efter HLR Års- medborgermøde afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde. Formand :Ole 
Nielsen, Næstformand: Anders Tange, Kasser: Knud Erik Nielsen, Sekretær: Ruth Stapel, 
Medlemmer: Gitte Nielsen, Ella Nyholm, Jette Nicolaisen, Jens Erik Thomsen, og Mogens Skytte.  
Suppleanter: 1. Birgit Kokspang og 2. Thomas Nicolaisen.  
Bilagskontrollant: Jens Bandholm, suppleant Jona Almgren  
 
LokalRåds arbejde 2019:  
Der har været afholdt 12 lokalrådsmøder, med næsten fuldtalligt fremmøde, hvilket viser den stor 
interesse og ildhu, HLR-bestyrelse lægger for dagen. 
Debatten forgår altid i en god, saglig og humoristisk tone, godt styret af Birgit, 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. 12. september sluttede med en sammenkomst for HLR og hjælper med partner, som 
tak for hjælpen. Det var en rigtig hyggelig aften med 34 deltager der fik hjemmelavet mad som, 
Gitte, Birgit, Knud Erik og Anders stod for. 
2019 har været et stort arbejdsår for HLR-bestyrelse og hjælper, hvilket jeg kommer ind på i de 
næste afsnit. En stor tak til alle i HLR og udvalg samt ad-hoc for et godt samarbejde i 2019. 
Her vil jeg gerne nævne at vi har ca. 10 personer som ad-hook hjælper, stor tak til jer. 
 
Lokal Rådet deltagelse i SU BORREN: 
SU er ikke nedlagt endnu, der er stadig midler til udsmykning, og fondsmidler som HLR er 
administrator af. SU ved Thomas Nicolaisen og HLR ved Ole Nielsen er fonds-bestyrer af midler fra 
Højby Idræts Ungdomsfond. Vi vil i 2020 arbejde på at få disse penge ud og arbejde til gavn for 
idræts- ungdommen i Højby.  
SU var indstillet til Handicap-prisen, på grund af tilpasning af BORREN til kategori B det næst højeste 
der findes. SU modtog prisen som en hæder ved ODS Hædring. 7. november i Vallekilde Hørve 
Fritidscenter. Dejligt at arbejdet blev påskønnet. 
 
BORREN Brugerråd: 
Ved at være en del af brugerrådet i BORREN, har HLR og alle borger mulighed for at have 
indflydelse på BORRENs fremtid. Nu ikke sådan at man kan ændre på drift og faciliteter, da det 
ligger i Odsherred Kommune. Jeg vil dog sige at brugerrådet, bliver taget med på råd og hørt om 
indkøb og ændringer. 
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Tryghedsambassadør, i nærområdet: 
Da Christina Selchau-Hansen flyttede fra Højby, tabte vi en tryghedsambassadør, det har ikke været 
muligt at finde en anden, som vil påtage sig opgaven. Opgaven varetages af, Politibetjent Anders 
Larsen, som jo også bor i Højby. Tryghedsambassadør er et bindeled imellem borger og politi. 
 
Borgerpanel Odsherred Kommune:   
Anders Tange, varetager dette med Birgit Kokspang som suppleant. Der har været afholdt 2 møder. 
Det er et forum hvor loksamfundet og de folkevalgte kan drøfte hvad der røre sig.  
 
Højby Sø – Ellingebjerg stier: 
HLRs 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 trop der klare 
denne opgave med stor tilfredshed, - en stor tak til jer.  
Det er også Anders som sørger at for der er folder til afbenyttelse, om Højby Sø.  
 
Årets gang: 
Nytårskur: D. 5. januar, 2019, -1. lørdag i året -, stod i Nytårskuren I BORREN for 1. gang. 
Der var bobler-, saftevand og mundgodt fra Cafe BORREN, der desværre lukkede igen. Der mødte 
ca. 90 op til et par hyggelige timer. 
Det er en stor succes at gæsterne selv medbringer glas. 
Foreninger der deltog var, Musemusforeningen med detektor og Højby skytteforening, Petanque, 
Spejdergruppen Ridder Eriks Trop, Højby Badminton, Borren Motion og Højby Gymnastikforening 
med udemotion. Vi håber der fremadrettet vil komme flere børnefamilier. Tak til alle for stor 
opbakning. 
 
Fastelavnsfest:  D. 3. marts i BORREN, deltagerantallet var stigende i forhold til tidligere år. Det er 
godt vi har fået de gode ramme at afholde arrangementer i. Børnene bliver delt i 3 grupper efter 
størrelse/ alder. Der er flotte præmier, med gavekort til Vig Bio til kattekonge, kattedronning og 
udklædt i alle 3 grupper. Derudover får alle børn fastelavnsbolle juice og slik.  
Det var nogle gode og hyggelige timer.   
Sponsor: SuperBrugsen Højby, (fastelavnsboller og juice). Rema 1000 Lumsås og Høyby Tømmer og 
Entreprenør. 
 
Ren By: Igen i 2019 Ren by d. 31. marts, det er Birgit Kokspang der er tovholder på dette. 
Det var en fin dag, men vi kunne godt bruge lidt flere hænder. Dagen startede med morgenkaffe i 
det fri. Herefter blev de 20 fremmødte delt i grupper på 2-4 personer. 
Det lykkedes på de ca. 2,5 time at samle 99 kg affald, som blev kørt på genbrugspladsen, efter aftale 
med personalet på pladsen. 
 
 
Velkommen til Nye borger: Odsherred Kommune har afholdt 2 møder, et i foråret og et i efteråret 
på Odsherred Teater i Nykøbing. 
Dette er nogle meget vellykkede infomøder som HLR deltager i. I 2019 var antallet af deltagende 
tilflytter til Højby området ikke så stort om tidligere år. Fra HLR har Gitte og Jette deltaget. 
HLR har lavet velkomst folder til Nye Borger, det er Gitte og Ruth der har stået for at få den 
udviklet. Gitte, Jette og Anders finder ud af, hvor der er flytte nye borger ind og byder dem 
velkommen med en folder.   
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Foreningen Norden Odsherred / Holbæk 
Weekenden 29.- 30. juni afholdt foreningen Norden deres 100-års jubilæum forskellige steder i 
Odsherred. HLR fik en forespørgsel om at opsætte 5 flagstænger med de Nordiske Flag. Vi indgik en 
aftale. I den forbindelse udviklede vi 5 stk. flagstøtter, som nu kan lejes hvis man har brug for 
flagallè og ikke vil grave huller. 
 
 
Kirkevandring: D. 6. juli, afholdtes Kirkevandring i Højby kirke og på kirkegården.  
Med 45 voksne 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.  
 
Byvandring: D. 27. juli, havde HLR byvandring med Elinstallatør Knud Hansen, han guidede og som 
sædvanlig med gode og levende fortællinger. Der var mødt 20 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 interessante tur, på et par timer. Stor tak til Knud Hansen for hans 
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.2. august kl. 
06.30 mødte der 32 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. Her var der 
kaffe, brændenældeboller m.m. 
Karin Eurén underholdt med fællessang og egne sange. Peter Fischer fortalte om moses fortid og 
Helle Nordgaard om dens fremtid. En meget flot og vellykket morgen.  HLR ser frem til 2020. 
 
 
Folkemødet i Odsherred: D. 7. september var der Folkemøde.  
I 2019, deltog HLR ikke. Anders deltog i opstartsmødet, HLR fandt hurtigt ud af at det ikke var her, vi 
skulle lægge vores kræfter i 2019. 
 
 
Juletræ på stationspladsen: 
D. 30. november kom der lys i juletræet på stationspladsen godt hjulpet af: Høyby Tømmer og 
Entreprenør, v/Thomas Klausen og Vognmand Niels Kaas, de opstillede træet som de havde 
fremskaffet. El måleropsætning HE Electric og udlån af lift EL Centret Højby.  4 af HLR- medlemmer 
satte lyskæde på træet, det hele var klar ved 12-tiden.  
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. Dette sagde jeg også i 2019, men nu 
har vi fundet 3 emner, som der arbejdes videre med. 
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Juletræsfest:  I 2019 valgte HLR at prøve noget nyt. Juletræsfesten blev flytte til 2. søndag i advent  
d. 8. december.   Det betød der nu skulle bruges 2 juletræer- HLR har tidligere brugt træet fra 
stationspladsen til juletræsfesten. Sommerland Sjælland havde et flot træ om de sponsorerede. 
Høyby Tømmer og Entreprenør, v/Thomas Klausen og Vognmand Niels Kaas, var igen velvillige til at 
fælde og bringe træet til BORREN. Stor tak for hjælpen. 
Det så ud til at være en god ide, at flytte festen. For 1. gang i flere år var deltagerantallet stigende. 
Der kom 52 børn og 43 voksne, der alle fik nogle gode timer.  
Hans Henrik Olesen spillede på klaver og Karin Eurén sang, de kommer og underholder gratis, en 
stor tak. 
Foruden julemanden, var der 2 nissemødre til at lege med børnene ved juletræet. 
Børnene ser frem til godteposen, den var også i år sponseret af SuperBrugsen i Højby. 
Opstilling og pyntning af juletræet og BORREN stod HLR og hjælpegruppen for. 
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. Der har været flere dialoger om vores projekter, samt de projektforslag vi 
tidligere, har fremsendt. Det hele er skudt til hjørne, da der pt. ikke er penge i kommunekassen. 
 
Hjemmesiden: Her sker der hele tiden noget. Knud Erik Nielsen er HLR webmaster. Arbejdet med at 
lægge HLR referater og øvrige dokumenter i E-arkiv fortætter, det er et ret stort arbejde.  
En hjemmeside skal være interessant. 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. Vi vil kun have saglige indlæg 
med et ordentligt sprogbrug, ikke kommercielle reklamer eller salg og genbrug. Ruth og Knud Erik 
har overtaget administrationen af Facebook, efter de har været på kursus. Det har været Eva 
Odgaard som har passet siden tidligere, men HLR ville gerne have den tættere til hjemmesiden. 
Tak til Eva for arbejdet som hun har udført.  
 
Plakater: Vi har mistet Erik Stapel, han sov stille ind d. 24. september. Mange tanker sendes efter 
Erik for hans store hjælpsomhed til HLR,--- ÆRRE være hans minde---. Erik har lært Ruth godt op,   
så vores fine plakater kan fortsat ses. Tak Ruth for at du har taget kampen op  
 
Opslagstavle: Tavlen ved SuperBrugsen, her er udhængs skabene udskiftet. De gamle var nedslidte 
og rådnet væk. Her må gerne komme flere plakater, alle foreninger, med tilknytning til Højby kan få 
opsat plakaten. Dog er det ikke en handelsplads. Opslagstavlen må gerne afspejle aktiviteterne i 
Højby, som en by med liv i.  
Anders passer tavlen. Aflever gerne plakater i Anders postkasse, Narvikvej 12. eller send på mail til: 
formand @hojbylokalraad.dk 
 
 
 
 
 

http://www.hojbylokalraad.dk/
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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 VAB blokken på Højby 
Hovedgade på den måde er der en Hjertestarte nord for Jernbanen. Det er de første 4 minutter der 
er vigtige for en god redning 
Redningskransen ved Højby Sø, er udskiftet i 2019 det er Trygfonden der bekoster vedligeholdelse 
og HLR som tager sig af det praktiske. Højby Lokalråd er FADDER for redningskransen og dermed 
ansvaret for, at redningskransen er intakt. Naturstyrelsen har et medansvar, da den står på deres 
grund. 
 
HLR Håndbog: 
Her er det Ruth Stapel som har været den store forfatter og skribent med indlæg fra alle i HLR 
Bogen er dynamisk, et billede af HLR. Det kan ses på mødereferaterne. Bogen skal helle tiden 
tilpasses aktiviteter og indskrives hvad HLR har af opgaver. Hvem der står for hvad, samt være 
drejebog for div. aktiviteter. 
 
Højby Sø Projektet:  
Dette projekt har stået på i rigtigt mange år, det var i efteråret 2014 de første undersøgelser 
påbegyndte. Her var Henning Maul en stor drivkraft. Efter afslag fra Fonde og tilsagn fra andre, 
lykkedes det at skaffe midlerne og arbejdet blev sat i gang i sommeren 2019. Indvielse af projekt, 
Sølandet i Odsherred. D. 2. november 2019. Det var Fugleskjulet og fiskepladsen samt stier som var 
færdige. Indvielsestalen blev holdt af Skovrider Jens Peter Simonsen. Der blev ikke klippet snor, 
men med et reb som var bundet i en sløjfe, hvor Jens Peter Simonsen og Ole Nielsen trak i hver sin 
sløjfe-ende, som symbol på et godt samarbejde. Det var en stor dag for Højby, Odsherred og Højby 
Lokalråd. Der deltog ca. 100 personer, som fik pølser og brød samt Juice, kaffe og te, sponseret af 
Rema 100 Lumsås og Super Brugsen Højby. 
Nu mangler vi opsætning af infoskærme samt, informationer der skal lige på skærmene. Dette 
arbejder eleverer på Højby Skole med, som et led i deres IT-undervisning.  
De ny folder er Lykkes Grafisk godt i gang med, håbet er at de kan være færdigt inden påske i år.  
 
Højby Vandværk Gl. Højdebeholder:  I 2019 nævnte jeg at vi havde, fået skødet samt skåret et hul 
fra Teknikrummet til ydebeholderen. Der er i 2019 skåret et hul fra yderbeholder til inderbeholder 
udført en rampe fra teknikrum til beholder. Opsat byggelys i beholderen.  
Skrænten er blevet ryddet og der er sået og plantet bunddække. Natur og teknik i Odsherred 
Kommune, er indover med vejledning af beplantning og beskæring af træer. 
Elever fra Højby Skole har brugt Højdebeholder som ideprojekt for undervisning i arkitektur. 
Dette var med til at indbringe skolen en 1. plads ved regionskonkurrencen, og de gik vider til 
Nordisk mesterskab, her vandt de dog ikke, men en stor oplevelse for elever og skolen. 
 
Geopark Partnerskab: 
I forbindelse med Højby Sø projektet og Istidsruten fandt Geopark Odsherred at et partnerskab ville 
gavne begge. Derfor har vi indgået det der hedder en partnerskabsaftale. Det er ikke sådan at HLR 
kan strø om sig med Geopark logoet, men projekter der falder ind under Geopark kan der gives 
tilladelser til ved promovering. Det kommer til udtryk i den nye folder som bliver en 6 sider info 
folder. Indholdet bliver Højby Sø, lidt om Nygård Sø og De syv høje. Fortælling om Istidsruten, ad 
Nygårdsvej til Højby. Glæd jer til en meget flot folder.  
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Sponsorer: 
HLR har pt. 32 firmaer, der sponser os med alt fra kr. 500,00 og opefter. Nogle giver endda flere 
tusinde. Uden disse midler kunne HLR ikke funger derfor stor tak til sponsorerne  
Vær med til at støtte HLR, ved at bruge de firmaer der støtter HLR. 
 
Til sidst en stor tak til alle der har givet os støtte enten med arbejdskraft eller økonomisk, en særlig 
stor tak til Højbys erhvervsliv for sponsorater, se dem i Ugeavisen eller på Hjemmesiden, uden 
denne opbakning kan det ikke fungerer. 
 
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 ved eventen til Geopark Festivalen.  
Flagallè skal sætte op og tages ned, flag og Flagstænger skal vedligeholdes. 
Højby Sø projektet skal gøres færdig, vedligeholdelse af stier, fiskeplads og fugleskjul. 
Højdebeholderen, her er det Fondsansøgninger til for-projektering, der skal sættes i gang.  
Det tætte samarbejde med Højby Skole skal udbygges.  
Her i februar blev der fældet nogle popler samt skåret grene af som er døde og oprydning. 
Skulpturen af Karl Åge Riget, på trekanten Højby Hovedgade og Lyngvej, det er også HLRs, trænger 
til maling. Her er indhente pris på renovering og vi er i gang med at søge fonde til dette arbejder. 
Vi har lavet en aftale med Vibeke Riget, som konsulent omkring restaurering af skulpturen. 
Hun søger for at det er de rigtige farver som kommer på. 
Indvielse af Istidsruten, det kommer til at forgå d. 16 og 17 maj. d. 17. maj bliver der rigtigt mange 
events i Odsherred. HLR har budt ind med åbent i, Højdebeholder, Fugleskjulet ved Højby Sø og i 
BORREN. Der er lavet aftale med Højby Kirke at den også har åbent nogle timer. Alle steder er der 
fortællinger om stedet. 
Der vil ske rigtigt meget den weekend.  Istidsruten går igennem Højby, derfor er det med at sætte 
Højby på landkortet. 
 
 
Når vi ser på de resultater HLR har opnået i 2019, går vi ind i 2020 med stor forventning til at kunne 
fremvise endnu nogle fysiske resultater i 2020, til glæde og gavn for Højby og Odsherred. 
 
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.  
 
Endnu en gang stor tak til jer i HLR, det har været endnu et år, med gode oplevelser at arbejde 
sammen med jer. 
 
 
Formand. Ole Nielsen 


