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Højby Lokalråds års borgermøde 2021  

afholdt den 9. februar 2022 kl. 19.00 i BORREN 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent:  
Formand for Højby LokalRåd Ole Nielsen bød velkommen, og til valg af dirigent blev Niels Nicolaisen 
foreslået og valgt. Herefter overtog Niels Nicolaisen styringen af årsmødet. 
Niels konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet den 26. januar 2022 ved annonce i Ugeavisen 
Odsherred, og spurgte til eventuelle indsigelser til indkaldelsen. Der var ingen indsigelser, så Niels 
konstaterede at årsmødet var lovligt varslet. 
 

2. Valg af stemmetællere: 
Foreslået og valgt blev Gert Andersen og Arly Nielsen 
 

3. Formandens beretning: 
Starten på 2021 var meget domineret af Corona; alt var lukket ned frem til maj måned, hvor vi kunne 
holde vores første fysiske møde, men så gik det stærkt. Der blev holdt 3 møder og Årsborgermøde 
indenfor 35 dage; nu var vi i gang igen. Trods en svag start har HLR afholdt 10 lokalrådsmøder i 2021. 
 

Lokalrådets arbejde i 2021: 

➢ Flagalléen er sat op på de officielle flagdage, dog er der nogle af flagdagene hvor kun det store 
flag på HLR’s egen flagstang ved Karl Åge Riget skulpturen (på trekanten), og de 3 flag ved 
BORREN er sat op. Der har været vedligeholdelse på flag vognen, og nu er den  indregistreret i 
HLR’s navn. Flagstangen ved trekanten har været taget ned, vasket og knoppen malet. I april blev 
der indkøbt 2 logo flag, hvoraf det ene nu vejrer når Dannebrog ikke er til tops.   
Det er Jens Erik der er tovholder på flagene; tak for arbejdet. 

➢ I 2021 kunne HLR og de frivillige hjælpere endelig mødes til en velfortjent sammenkomst, som 
tak for det store frivillige arbejde der blev ydet i 2020 og 2021. 

➢ Der har været meget praktisk arbejde som skulle udføres, selvom der var pandemi. HLR har 15 
personer som ad-hoc hjælpere, der gerne springer til når der er opgaver, stor tak til jer. 
Vi kan dog godt bruge flere til små og store opgaver, så sidder du og har lyst til at give en hånd 
med, er vi klar til en snak efter årsmødet. 

➢ Højby LokalRåd har indkøbt T-shirt til HLR medlemmer og frivillige hjælpere til brug ved 
arrangementer. Tøjeksperten Nykøbing v/Peter Friis har skaffet T-shirts til en god pris, og F24 
v/Ella Nyholm har været villige sponsor, stor tak for det.  

➢ Fra november 2021 indgik HLR en aftale med Lions om at tømme containeren på genbrugs 
pladsen i Nykøbing, hvor brugbare ting sættes ind af borgerne. De tømmes af os én gang om 
ugen, og vores opgave er at sortere effekterne. De gode og brugbare ting køres til Lions lager. 
Det tager 2-3 timer for 2 personer. HLR tjener en god portion penge på arbejdet. Pengene bruges 
til juleudsmykning. Her kunne vi godt bruge nogle stykker mere at dele opgaven med. 

➢ I 2021 besluttede HLR at oprette et Guider korps til at formidle viden om kunsten i og omkring 
BORREN. Kultur & Fritid samt halinspektør Preben Nielsen synes det var en god idé. Kultur & 
Fritid har doneret 5.000 kr. til opstart, tak for velvilligheden. 
Vi er nu et korps af guider, der har haft åbent hen over efteråret; der har været god tilslutning på 
åbningsdagene med positive tilkendegivelser. Stor tak til Lene Gjerlufsen, Grethe Skovgaard og 
Lene Nielsen for deres indsats for at få korpset i gang.  

 



2 
 

➢ SU i BORREN er ikke nedlagt endnu, da der stadig er midler til udsmykning og fondsmidler som 
HLR administrerer. Thomas Nicolaisen fra SU og Ole Nielsen fra HLR er fonds bestyrer af midlerne 
fra Højby Idrætsforenings Ungdomsfond. I 2021 blev der bevilget midler til Højby skole til 
udsmykning af facade på sløjd bygningen, og til spejderne Ridder Erik Klippings Trop. Vi håber at 
de bliver udbetalt i første halvdel af 2022, hvorefter Fonden og SU kan nedlægges. 

➢ HLR er aktive i brugerrådet for BORREN. Ved at være med her, kan vi få indflydelse på driften af 
BORREN, komme med idéer og råd, hvilket bliver taget godt imod.   

➢ HLR valgte at sige fra til Borgerpanelet i Odsherred kommune, fordi vi kunne se at der ikke skete 
andet end der blev talt og lovet, hvorefter der ikke skete mere. På opfordring fra Lokaldemokrati 
udvalget, mødte vi op til det sidste møde i 2021. Her fik vi udtrykt vores mening om fremtidig 
retning for borgerpanelets arbejde; der var stor opbakning for at ændre struktur fra 
Lokaldemokrati udvalget.  

 

Årets gang: 

➢ Nytårskur  og fastelavnsfest måtte aflyses pga. Corona, ligesom flere aktiviteter der var i støbe 
skeen; her kan nævnes Lungekorets stævne hvor HLR skulle have været hjælper ved.  

➢ Ren by den 17. april startede med morgenkaffe i det fri, spejderne mødte op med et stort antal 
børn og der kom et flot antal frivillige fra byen. I alt 21 børn og 24 voksne der godt tilfredse 
kunne gå hjem efter at have samlet 249 kg. affald på ca. 3 timer. Stor tak til alle der hjalp og til, 
og til Genbrugspladsen for at være behjælpelig med at modtage det blandede affald. 

➢ Geopark festival 2.-4. juli 2021 hvor årets tema var kunst. 
3. juli – et foredrag i BORREN, hvor HLR havde fået Kasper Købke til at fortælle om hans 
fantastiske tegnede værker i BORREN og deres tilblivelse, og hvor stort et arbejde det er, at 
udføre så nøjagtige tegninger. Der var 19 betalende gæster.                                                                 
4. juli – for første gang holdt HLR åbent hus i Højdebeholderen, der er det gamle pumpehus. HLR 
medlemmer og frivillige hjælpere havde knoklet for at få det klar til dagen. Der kom 9 betalende 
og en journalist samt HLR medlemmer. De fik en god fortælling om højdebeholderen, tidligere 
brug og betydning for Højby samt hvilke tanker der er med fremtiden.  

➢ Kirkevandring 9. juli 2021 med 9 voksne; i forhold til Corona situationen et fint fremmøde. 
Grethe Skovgaard fortalte meget levende om kalkmalerierne, og graver Andreas Munch fortalte 
om kirkegården og de nye tiltag. Stor tak til Grethe og Andreas for deres velvillighed. 

➢ Kammermusikfestival 29. juli – 6. august. 
HLR havde fået henvendelse fra festivalleder Bjørn Monberg om at stå for servicering af 
publikum. En dejlig opgave med mange glade gæster hver aften. Vi solgte vin, øl vand og snaks, 
og der var imellem 20 og 100 gæster pr. aften. De 7 aftener gav et overskud på 6.500 kr.; gode 
penge til vores arbejde.  

➢ HLR deltog i Ren Natur den 28. august 2021. Odsherred kommune, der havde udbudt projektet , 
der er et landsdækkende projekt, hvor vi fik 3.000 kr. for at samle affald på et område i Højby 
som var udstukket. Det var gode penge at tjene til vores mange projekter.  

➢ Sø vandring den 25. september var en vandretur i Sølandet; en tur der gik fra det gamle 
pumpehus på Borrevangsvej til Nygård Sø via den gamle Sø rende over Borrevangs jorde. En 
meget flot og interessant tur med 38 deltagere. Stor tak til Svend Åge Petersen og Torben 
Klestrup for guide og fortællinger. 

➢ Den 3. november gæstede Copenhagen Phil BORREN arrangeret af Odsherred Musikskole ved 
Bjørn Monberg. HLR blev opfordret til at sælge mad efter koncerten, og vi slog til. Det blev en 
succes; vi solgte 40 portioner. HLR havde allieret sig med Café Solvogn, og der blev serveret 
boller i karry og spaghetti i kødsauce som skulle forud bestilles.  

 

 



3 
 

➢ 2021 blev året hvor der kom gang i den nye juleudsmykning; der blev råd til 14 juletræer på 
master og 15 stikkontakter; det ene til det store juletræ nede i byen. Ved at installere disse udtag 
er det nemmere i fremtiden at sætte juleudsmykningen op. Strømmen tages og betales fra 
gadebelysningen. HLR har fået meget ros for juleudsmykningen, vi håber at kunne udbygge 
udsmykningen i 2022. Derfor har vi iværksat en indsamling på Facebook og hjemmesiden. 
 

Juletræet har vi valgt at flytte til Højby Hovedgade ved Ellingebjergvej. Det blev sponseret af 
Sommerland Sjælland. Et lille udvalg fra HLR havde været oppe og udvælge det. Fældning og 
transport blev udført af Høyby Tømrer og Entreprenør samt vognmand Jørn Nielsen. Jørn stod 
også for bortskaffelse af træet. Stor tak for hjælpen.  
Opsætning og nedtagninger blev udført af frivillige fra HLR. Stor tak for arbejdet. 

➢ På grund af pandaminen blev årets juletræsfest aflyst. I stedet blev et juletræ sat i BORREN ud 
mod Nyvej, og det blev pyntet med julepynt som børne i børnehaven tidligere har leveret. Træet 
blev sponseret af Snekkebjerg Tømreren, levering stod Høyby Tømrer for. 
Frivillige fra HLR har pyntet og fjernet træet igen. Her skal lyde en tak til alle der har hjulpet.  

➢ HLR har været i dialog med Odsherred Kommune om mange små og store sager. Der har været 
flere dialoger om vores projekter samt om de tidligere projekter vi har fremsendt. Kultur & Fritid 
bad om hjælp til at finde et godt sted til Anne Skamstrup Heibergs fra Højbygård. Den er nu 
placeret på Højby Skole. Relieffet blev afsløret 8. juni med deltagelse af Kultur & Fritid, Anne 
Heiberg og de håndværkere der havde flyttet relieffet. Der var stor anerkendelse for det 
veludførte arbejde og måden relieffet blev flyttet på.  

➢ Knud Erik Nielsen er HLR’s webmaster. I 2021er hjemmesiden flyttet til en ny  platform, da den 
forrige var forældet. Det har givet Knud Erik ekstra arbejde, men med et godt resultat. Arbejdet 
med en hjemmeside bliver aldrig færdigt; den er og skal være dynamisk.  Stor tak til Knud Erik. 

➢ HLR’s Facebook er godt besøgt, der er livlig trafik og vi har nu ca. 400 følgere. Vi godkender kun 
saglige indlæg med et ordentlig sprogbrug, så reklamer og køb/salg bliver afvist. Ruth og Knud 
Erik er administrator med Ruth som tovholder. 

➢ Det er Ruth der er kreativ med plakaterne. Tak Ruth 
➢ På vores opslagstavle ved SuperBrugsen må der gerne komme flere opslag; alle foreninger med 

tilknytning til Højby kan få opsat plakater. Dog er det ikke en handelsplads. Opslagstavlen må 
gerne afspejle aktiviteter i Højby som en by med liv i. Anders Tange passer tavlen, så aflevér 
gerne plakater til Anders i hans postkasse på Narvikvej 12. Tak for din indsats som du passer med 
omhu. 

➢ HLR ejer hjertestarteren ved SuperBrugsen,  og vi afholder udgifter til forsikring, vedligeholdelse 
og support mens SuperBrugsen betaler for el til lys og et lidt varme i hjertestarter boksen. 
Redningskransen ved Højby sø – her bekoster TrygFonden vedligeholdelse, og HLR tager sig af 
det praktiske. HLR er fadder for redningskransen og har dermed ansvaret for, at redningskransen 
er intakt. Naturstyrelsen har et medansvar, da den står på deres grund. 

➢ Ruth Stapel er forfatter og sørger for at bogen altid er ført ajour. Bogen er dynamisk, et billede af 
HLR og en drejebog for diverse aktiviteter 

➢ Det er dejligt at se hvordan der værnes om Fiskepladsen og Fugleskjules og disses installationer 
ved Højby sø. HLR sørger for der er ryddeligt og pænt samt strøm på batterierne, når solen ikke 
skinner nok. Det er en stor glæde at se hvor lidt affald der er i og omkring Fugleskjulet. Tak til alle 
der samler op. 

➢ Højby vandværks gamle højdebeholder: I 2021 har der været vedligeholdelse af skrænten, som 
Ruth og Lene er tovholder på. En udfordring på den stejle skrænt.  
I 2020 fik HLR bevilget 30.000 kr. fra Velux fonden til istandsættelse af pumperummet. Her er nu 
installeret varmepumpe, malet, opsat nye lysarmatur og skabe. Alt var klar til Geopark 
Festivalen. Stor tak til de frivillige hjælpere for arbejdet. Der har været  nogle hårde dage med 
nedbrydning af beton og bortskaffelse af dette, pudsning af vægge og gulv.  HLR fik en uventet 
nytårsgave fra Fredningsnævnet. De har sag god for vores projektforslag med ændring af brugen 
af Højdebeholderen og vores ombygningstanker. Nu er projektet sendt til Plan afdelingen for at 
få tilrettet Lokalplanen.  
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➢ Den 20. juni kunne HLR afsløre Karl Åge Riget skulpturen efter den flotte renovering. Afsløringen 
blev udført af Vibeke Riget med deltagelse af Kultur og Fritid samt flere borgere. Det har kun 
været muligt at udføre ved økonomisk støtte fra Sol og Strand Håndsrækning 2020, Feriepartners 
Oplevelse pulje, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Odsherred Kommune, Almegårdfondet, 
Lions Club Odsherred og Fonden for Sjællandske Medier A/S. En stor tak til alle for støtten og 
hjælp til arbejdet. I forbindelse med indvielse f skulpturen har det været et stort ønske at få 
renoveret skilteskoven på trekanten. Efter henvendelse til Trafikteam i Odsherred Kommune er 
det lykkes at få renoveret og rettet op på området. 

➢ HLR har p.t. 29 firmaer der støtter os. Stor tak til alle der har givet os støtte enten med 
arbejdskraft eller økonomisk; en særlig stor tak til Højby erhvervsliv for sponsorater; se dem i 
Ugeavisen Odsherred eller på Hjemmesiden. Uden denne opbakning kan det ikke fungere.  

➢ Fremtiden: 
o Lokalrådet arbejder videre med de forskellige projekter, Ren by,  kirkevandring, 

fastelavn- og juletræsfest. Guider korpset til at fortælle om BORREN og dens kunst, 
åbent hus i Højdebeholderen, Geopark Festival, sø turen, Højdebeholderen om vandets 
historie i Højby.  

o Flagallé skal sættes op og tages ned, flag og flagstænger skal vedligeholdes 
o Højdebeholderen; her arbejdes videre med at få udviklet vores tanker om brugen af 

beholderen.  Vi vil nu koncentrere vores kræfter på Højdebeholderen samt vedligeholdes 
af de anlæg vi har erhvervet.  

Ole Nielsen håbede, at efter at have hørt beretningen, er nogle 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. 
HLR er klar til at svare på spørgsmål efter årsmødet.  

Efter beretningen kom der følgende bemærkninger: 
 
Gert Andersen:  
Er der en god idé til hvordan flere frivillige kommer og deltager i Lokalrådets arbejde? Kan Lokalrådets 
arbejde sælges? Gert henviste til de frivillige hjælpere på golfbanen. 

Ella Nyholm: 
Fællesskabs ånden er ikke til stede, og det er vigtigt at vi ikke skubber for meget på. 

Niels Nicolaisen: 
Opbakningen har altid været god siden HLR tog over fra Erhvervsforeningen.  

Herefter blev en fyldestgørende beretning godkendt. 

 

4. Kassererens beretning: 
Knud Erik Nielsen gennemgik posterne gruppevis i regnskabet, både drift og status. Regnskabet er 
revideret, godkendt og underskrevet den 11. januar 2022 af bilagskontrollant Jens Bandholm og 
bilagskontrollant suppleant Joan Almgren. 

Årets indtægter  95.840,50 kr.  
Årets udgifter                          210.952,83 kr. 
Årets resultat  2021                      -  115.112,33 kr. 
 
I årets udgifter er juleudsmykningen den største post på 108.549,19 kr. Men vi har de tidligere år sparret 
op til denne udgift.  

Indestående Sparekassen Sj/Fyn 69.163,31 kr.  
Kassebeholdning                                 875,50 kr. 
Formue pr. 31/12 2021                           70.038,81 kr. 

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. 
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5. Indkomne forslag: 
Der var ikke modtaget nogle forslag.  
 

 

6. Valg af lokalråd og suppleanter: 
Lokalrådet: 
På valg: Knud Erik Nielsen Modtager valg 
 Ruth Stapel   Modtager valg 
 Jens Erik Thomsen Modtager valg 
 Mogens Skytte Modtager ikke valg  
 

Suppleanter: 1. suppleant:  Kim Jensen Modtager valg 
 2. suppleant:  vakant  

Ifølge vedtægternes § 3 består lokalrådet af 7 til 9 medlemmer samt 2 suppleanter.  
Til årsmødet 2020 besluttede lokalrådet at reducere medlemmerne fra 9 til 8 medlemmer, da 
arbejdsbyrden pga. COVID 19 ikke var så krævende. Dette godkendte Årsborgermødet.  
Da det ikke var muligt at besætte 2. suppleant posten, denne har stået som vakant.  
 

I år er der kommet tilkendegivelser på, at flere ønsker at indtræde i Højby LokalRåd, så derfor ønsker 
lokalrådet, at der igen sidder 9 medlemmer i lokalrådet.  Forhåbentlig bliver det også muligt vælge 2 
suppleanter. 
 
Lokalrådet:  
Valgt blev: Knud Erik Nielsen  
  Ruth Stapel 
 Jens Erik Thomsen 
 Kim Jensen 
 René Skov 

 
Suppleanter: 
Valgt blev: 1. suppleant: Leif Egholm 
  2. suppleant: Michael Løvenov 

 
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant: 
 
På valg var: Bilagskontrollant:  Jens Bandholm 
 Bilagskontrollant suppleant: Joan Almgren 

Valgt blev: Bilagskontrollant:  Jens Bandholm 
 Bilagskontrollant suppleant: Joan Almgren 
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