
Beretning for perioden september 2021 til 20. marts 2022

Ved Helle Sievertsen formand i VOBF.

En kort og kedelig affære......

kunne nok let være overskriften på en hel del af de beretninger, der har været og bliver 
afholdt rundt i foreningerne i øjeblikket, ellers er verden jo langt fra et "kedeligt" sted at 
være, officielt har vi ikke længere coronaen at "slås med" i stedet fik vi endnu en krig - 
og det på nærmeste hold. Det er simpelthen forfærdeligt at være vidne til, hvad 
befolkningen i Ukraine udsættes for. 

Lige nu er jeg derfor glad for at kunne holde mig til noget helt lokalt, og jeg vil begynde 
med at opfordre til, at tilmelde jer til arrangementet, fra 17 til 21, i Hørdumhallen tirsdag 
den 29. marts. Vores repræsentant her fra Villerslev i udviklingsplanens styregruppe er 
Karsten Thomsen, og vi er i bestyrelsen rigtig glade for at Karsten sagde ja til at ville 
repræsentere Villerslev. Der står i invitationen:

Kære alle naboer og medborgere - i og omkring Hassing, Villerslev, Skyum, Hørdum og 
Koldby - Nu har du muligheden for at være med til at sætte dit præg på udviklingen af 
vores landsbyfællesskab mellem de fem byer. Kom og vær med i fællesskabet – vi skal 
udvikle kreative ideer!

Overordnet program: 17.00 Ankomst, Opstart og velkomst, Præsentation af projekt, 
Udvikling af kreative ideer for udviklingen af vores fællesskab ved Limfjorden lige midt i 
Thy

Pause og lidt mad, derefter Opsamling og det videre arbejde 21.00 Tak for nu. Sted: 
HØRDUM HALLEN, Sportsvej 12, 7752 Snedsted - tlmelding på en af følgende: - 
Facebook: tryk “deltag” på begivenheden “Kreativ workshop for DIN by” på siden 
“Fællesskabet ved Fjorden”. (Karsten Thomsen og familie har været så hjælpesomme, 
og har uddelt invitationerne til arrangementet  i alle postkasser).

Hvorfor er vi her i Villerslev nødt til at være sammen med de andre landsbyer? Får vi 
noget ud af det - her i vores landsby. Der er kun et svar på det - og det er et højt og 
rungende JA. Udvikling af en landsby kan ikke ske alene via frivillige kræfter, og de 
opgaver vi kan magte. 

Udvikling koster penge - mange penge - og de fonde, hvor der er mange penge at 
hente, de vil have gennemarbejdede større projekter/udviklingsplaner, hvor flere parter 
indgår. 

For eksempel giver Thisted Kommune1 million om året til et område, der kan stille med 
en gennemarbejdet udviklingsplan. 



Daginstitution, skole og købmand er en forudsætning for at der kan være/blive en 
tilflytning, og der skal være ældreboliger, hvis vi ikke ønsker fraflytning. Tilflyttere ønsker
let adgang til naturen, og gerne via cykelstier som kommunen ikke har råd til at 
finansiere en brøkdel af, i forhold til de ønsker der er. Det er altså tvingende nødvendigt 
at der kommer andre mere pengestærke spillere på banen, og Primus Motor, firmaet 
der arbejder sammen med os om udviklingsplanen, skal hjælpe os med at få kontakt til 
fonde, der formår at indgå i større udviklingsprojekter.

Helt konkret her i Villerslev, vil vi gerne videreudvikle landsbyparken. Der er bl.a. et 
ønske fra børnefamilier om nogle legepladsfaciliteter. Vi skal også have renoveret 
redskabsskuret, og etableret en mulighed for at få et brusebad (udendørs) til de, der vil 
benytte shelterpladsen. Fra Thisted Kommunes lokale udviklingsmidler fik vi, som 
bekendt, nogle penge der skal bruges til en grillhytte. I bestyrelsen er der opstået den 
ide, at den skal bygges af materialer, der skal genbruges (mursten og træ) fra de huse, 
der står for, at skulle rives ned. Vi håber rigtig meget at det kommer til at ske i løbet af 
sommeren 2022. Når bl.a. missionshuset kommer væk bliver der en fin adgang for 
gående til landsbyparken - fra Villerslevvej. UPDATE 22. marts Thisted Kommune har 
købt missionshuset på tvangsauktion, og det bliver nu helt sikkert fjerne via midler fra 
nedrivningspuljen.

I bestyrelsen har vi drøftet, hvor vi kan søge midler i 2022 f.eks. til renovering af 
redskabskuret. Det kan vi faktisk hos Jem og Fix, problemet er bare at dette firma lige 
som mange andre, der annoncerer rigtig meget omkring, hvor meget de gerne vil 
hjælpe os med vore lokale projekter, har det som en vigtig parameter i deres 
markedsføring. Det betyder, at vi ikke "kun" skal lave en skriftlig ansøgning og et 
budget, men også skal udarbejde en video om foreningen og projektet. 

Derudover er der andre virksomheder, der supplerer ansøgningen med, at vi skal finde 
en hel masse der vil stemme på lige præcis vores projekt - og det/de projekt(er), der får 
flest stemmer får så en pose penge. Det gør det faktisk rigtig, rigtig svært for små 
foreninger som vores. Enkelte andre har en anden strategi f.eks. Nordeafonden, og det 
er vi bestemt taknemmelige for. 

Omkring afholdelse af arrangementer har det godt nok været en udfordring gennem de 
sidste par år. I bedste fald har vi kunnet flytte arrangementer, herunder den brunch vi 
har haft i dag - og generalforsamlingen, og den fællesspisning (Argentinsk aften) som 
nu bliver flyttet til i starten af oktober.

I vedtægterne står der som bekendt, at generalforsamlingen skal afholdes i marts, men 
det blev den 6. september efter frikadellerne og frugtgrøden. 



Mortens Aften stod igen på andesteg a' la' Jytte Krabbe, en fællesspisning som rigtig 
mange ser frem til. Nu må vi se, hvad vi gør i år, Jytte er nemlig ikke hjemme den 10. 
november. Måske skal vi  - for ikke at komme galt afsted - finde på noget helt andet. Det
må vi se på. Vi har iøvrigt i bestyrelsen besluttet, at vi fra sensommeren indfører 
differentieret betaling til vore arrangementer, afhængig af om man er medlem eller ej. 

I efteråret 2021 blev der lagt en del kræfter i landsbyparken med bl.a. plantearbejde, 
fliselægning, og etablering af bålplads. Det hele blev klaret inden deadline, og vi 
rundede af med et velbesøgt gløgg og æbleskivearrangement, hvor vi også kunne 
præsentere den nye toiletbygning som Thisted Kommune har sørget for. 

Jeg vil iøvrigt gerne gøre reklame for de arrangementer de andre beboerforeninger, i 
landsbyerne omkring os, står for. Vi er altid velkomne til at deltage i hinandens 
arrangementer, og det synes jeg vi skal benytte os af. I Skyum har de bl.a. lige afholdt 
en fantastisk fastelavnsfest, hvor der deltog over 30 børn. Hvis man gerne vil have 
nogen at følges med, så er det jo en mulighed, at lave et opslag på vores facebookside,
og spørge om der er andre, der skal afsted. 

Et lille hjertesuk kommer der desværre også. Det er ofte rigtig, rigtig svært at få andre 
end "tordenskjolds soldater" til at byde ind på opgaver. F.eks. var der ingen der bød ind 
på at hjælpe til den fællesspisning, der skulle have været afholdt den 1. marts. Måske er
det bare mig, der må erkende at vi i VOBF skal til at skrue ambitionsniveauet ned. 
Ideerne mangler ikke, men der mangler flere hænder og hoveder til at udføre dem, for 
at sige tingene ligeud, og konsekvensen af det må være en drøftelse af, hvad vi skal 
prioritere, en prioritering undgår vi ikke. 

Jeg vil runde af med at sige tusind tak for samarbejdet til bestyrelsen, og tak til de af jer,
der giver- og har givet et stort eller lille nap med i løbet året. 


