
Beretning 2020-2021 – af Helle Sievertsen – mandag den 6. september 

Generalforsamlingen i marts 2020 og marts 2021 blev aflyst, og I kender jo alle 

baggrunden. Nu blev det så igen muligt at afholde en generalforsamling, og i 

marts 2022 forventer vi at være inde i normal gænge igen, Ihvertfald m.h.t. 

afholdelse af generalforsamling. 

Udover generalforsamlingen lagde vi ud med at måtte aflyse - 

virksomhedsbesøg hos Villerslevs førende smed Jesper Jensen og et 

arrangement i vores landsbypark, "Skovbrynet" med hygge, leg og bålmad. En 

familietur til Skyum Østerstrand og årets frikadellefest blev også coronaens 

"bytte", men så lettede grebet om aktiviteterne lidt, og vi fik i samarbejde med 

Thy Folkemusik arrangeret en koncertaften med Mads Hansens Kapel, i 

september måned, sidste år. En fantastisk koncert med dygtige, dedikerede 

musikere, der også synes det var en fornøjelse at komme ud og spille igen. Men 

så var det "bal forbi". Vores traditionsrige Mortens Aften måtte også aflyses, og 

det der var planlagt efterfølgende. Det har virkelig været op ad bakke, ind til det 

endelig lykkedes at få showet Boarde med Blæsten med "De Damer" i hus den 

11. juni. Som bestyrelse for en lille forening, kan den tanke godt ind i mellem 

strejfe en, at det her er for meget op af bakke - også selvfølgelig især i en 

coronatid. Så er det godt med det energiboost, det giver at være en del af 

holdet, på en aften med et fantastisk show, som aftenen med De Damer, eller 

Mads Hansens Kapel. Om vi er for lille en forening til at ville mere og andet end 

fællesspisninger, som både vi og I er gode til, og har stor fornøjelse af, ja, det 

skal vi have en snak om, lidt senere i aften.  

Sankt Hans viste sig vejrmæssigt fra sin allerskønneste midsommerside i år, der 

kunne spises ude - i landsbyparken -  med efterfølgende bål, på hjørnet overfor 

forsamlingshuset.  

Landsbyparken "Skovbrynet" - nu har I hørt mig sige det nogle gange. Vi skal 

have et andet navn end "Stadion" og shelterplads - Det er ikke længere et 

stadion og ikke "kun" en shelterplads. Som indskudt bemærkning arbejder vi på 

at finde ud af, om vi kan få et andet skilt ved enden af Frederiksvej, der er mere 

retvisende end Stadion!  



Jeg har brugt navnet landsbyparken "Skovbrynet" i en ansøgning til 

Nordeafonden, og vi fik bevilliget 29.400 kr. til at etablere bålplads med 

siddepladser, samt beplantning af frugttræer og buske. Det skal vi have 

etableret inden 1. december i år, så alle der vil give et mindre eller større nap 

med i den forbindelse må meget gerne give Jørgen et praj. Det er sådan, at når 

vi får penge fra en fond, som f.eks. Nordeafonden, så SKAL pengene bruges til 

det, de er bevilliget til, ellers skal de sendes retur. Og ændrer man noget, skal 

det godkendes. Ved sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at vi gerne ville 

have et grillelement, der kunne støbes ned i midten af bålstedet, og så bruge 

nogle færre penge på siddepladserne, der dog fortsat skal være tunge og solide. 

En om fordeling af nogle af midlerne, har vi skrevet til Nordeafonden om, og det 

har de heldigvis sagt god for, men vi kan altså ikke bare lave om på tingene, 

uden at spørge. Vi kan heller ikke være sparsommelige, og så sige, at vi har 

haft et godt netværk, og har kunnet lave projektet 4000 kr. billigere, så har vi de 

penge til noget andet. Det er ikke en mulighed, vi skal kunne bevise, at vi har 

anvendt pengene til det formål, de er søgt til.  

De 2 shelter bliver flyttet, til den nuværende boldbane, for at komme længere 

væk fra støjen fra hovedvejen. Og boldbanen flyttes til det område, hvor de 2 

shelter står i dag. Vores tidligere redaktør Anne M.D., er også uddannet gartner, 

og hun vil lave planen for beplantningen, med udgangspunkt i den, vi for snart 

længe siden fik udarbejdet af Margrethe Heide. Det var den gang, hvor det vi i 

beboerforeningen skulle stå for var den gamle skolegrund. Den er nu blevet 

beplantet af kommunen, og det er vi super glade for. Det tidligere klubhus bliver 

snart fjernet, og Thisted Kommune etablerer et pænt toilethus. Det er vi blevet 

lovet.  

Bente og jeg lavede en ansøgning til Sparekassen Thy, da vi har et ønske om, 

at der også skal være en bålhytte i landsbyparken. Coronatiden har vist os, at 

det kan være lettere at afholde arrangementer, når vi har gode 

udendørsfaciliteter. Der var stor rift om pengene, og desværre var vi ikke 

heldige i denne omgang.  

 



En gruppe i Koldby har udarbejdet en ansøgning, og fået bevilliget 60.000 kr., 

fra Thisted Kommune, så der kan laves en helhedsplan for området: Koldby 

Skoledistrikt. Det bliver en person, der er uddannet til/har erfaring med den type  

opgaver, der skal gennemføre processen, sammen med lokale foreninger og 

Koldby Skole. Jørgen har deltaget for VOBF, i et møde, og hvis I har spørgsmål 

efterfølgende, så stil dem til Jørgen, men sagen er: Skal der være mulighed for 

at søge penge hjem til et område – i en størrelsesorden, der virkelig kan rykke 

noget, skal vi lave en plan for et større område – end f.eks. Villerslev og Omegn. 

Det har de bl.a. gjort – med held på Mors med: ”De syv Sogne”. At der er lidt 

konkurrence i et område gør jo ikke noget, men i de store træk, vil vi få mest ud 

af, at planlægge og udvikle sammen. 

Og så tilbage til vores landsbypark: I Villerslev har vi et meget velfungerende 

klippeteam bestående af Mogens, Poul, Kresten, Jakob, og Bente, der klipper 

græs, på VOBF's arealer. Troels er græstrimmefører de steder plæneklipperen 

ikke klarer, og Lars slår grunden på Frederiks Vej.  

En stor tak til jer, og iøvrigt til alle andre der møder op, og hjælper når der er 
behov for det, f.eks. når der skal males borde-bænkesæt, luges og klippes i 
vores alle sammens landsbypark, på Smedehjørnet o.m.m. Mange sætter pris 
på, at lave opgaverne sammen, og ofte vil der så også være en eller anden form 
for forplejning – i en forbindelse - som nogle af bestyrelsesmedlemmerne tager 
sig af, i den gode sags tjeneste, f.eks. ved en arbejdsaften i Skovbrynet, men 
har du lyst til "alenetid" i et par timer, og når det passer dig, men som godt må 
bruges til et eller andet - til fælles gavn og glæde for os alle sammen i Villerslev 
og Omegn, så giv endelig lyd til en af os, der sidder i bestyrelsen. 

En stor tak til Marna og Knud Erik for jeres indsats i Villerslev og Omegns 
Beboerforening, I endte med at blive lidt længere......Og det er vi glade for. Jeg 
mener, I har givet udtryk for, at I godt kan hidkaldes, eller Ihvertfald må vi fortsat 
spørge, når der er brug for lidt ekstra hænder - og så kan jeg jo spørge med det 
samme: Knud Erik kan du hjælpe med at skrælle kartofler til fællesspisning den 
10. november? 

Med denne forespørgsel vil jeg slutte beretningen for denne gang, når vi har 
generalforsamling i marts 2022 tager jeg billeder med. Det er simpelthen for 
godt vejr i øjeblikket til at sidde indendøre og nørde med den slags.  


