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Bestyrelsen i Borgerforeningen ønsker at få større dialog med foreningens medlemmer fremover, og et
grundlag for det kan være, at vi fremover skruer op for informationer fra os til jer. Her følger lidt nyheder
omkring bestyrelsesarbejdet i foråret og præsentation af de kommende aktiviteter for efteråret, og vi kan
med glæde oplyse, at Mette Nysted er tilbage i bestyrelsen, og hun har genoptaget formandsposten.
Sangbøger
Gennem vinteren har vi arbejdet på at få anskaffet sangbøger til Skolen, og det lykkedes. En stor tak til
Nordea-fonden, som har doneret 40 højskolesangbøger til Skolen. Bøgerne kan bruges af skolens gæster i
forbindelse med arrangementer på Skolen.
Offentlige arrangementer
Det er med stor fornøjelse, at vi hilser på mange af jer Sankt Hans aften, og netop i år var det en fantastisk
dejlig sommeraften, så alt kunne foregå udenfor.
Efteråret byder på 3 spændende foredrag på Skolen. Foredrag om ulve, Lapland og Siriuspatruljen. Læs mere
om foredragene på hjemmesiden www.vorupør.dk, opslagstavlen ved Meny eller Madpakkehuset. Vær
opmærksom på at medlemmer af Vorupør Borgerforening får rabat på entrebilletten! Banko er også på
programmet i efteråret, og det afvikles som sædvanlig sidste torsdag i september, oktober og november.
Arbejde i andre bestyrelser og arbejdsgrupper
Ovennævnte tiltag er meget synlige aktiviteter, som bestyrelsen udfører, men der bruges også tid på andre
vigtige tiltag, som er med til at udvikle byen og støtte borgernes samhørighed. For tiden samarbejdes der
med Nationalpark Thy omkring det nye center, som skal stå færdig i 2021. Der kan også nævnes
igangværende aktiviteter for at forny 10-års helhedsplanen for Vorupør og arbejde omkring Masterplan 2.0.
Arbejdet har bl.a. medført forslag til etablering af markerede stier/ruter i og omkring Vorupør. Samme emne
er behandlet i Kystbyernes Netværk, hvor Borgerforeningen har en bestyrelsesplads, og resultatet af disse
tiltag er, at der nu oprettes et Stilaug, som skal være hovedaktør i at få det ført ud i livet. Bestyrelsespladsen
i ”Fonden” er aktuelt brugt på at sikre adgangsveje for fiskere og erhvervslivet ved Landingspladsen. En af
bestyrelsespladserne i Vorupør i Udvikling beklædes nu igen af et bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, og
det medfører arbejde med bookingsystemet og planlægning af rengøring på Skolen.
Økonomisk støtte til projekter i byen
Vorupør Borgerforening har støttet Fribørnehusets projekt vedrørende indretning af ny legeplads med
10.000 kr. Legepladsen vil være åben for alle, når Fribørnehuset holder lukket.
Bestyrelsen i Vorupør Borgerforening udfører frivilligt arbejde, men aktiviteter og direkte støtte til det
bynære samfund koster penge, så vi vil opfordre alle byens borgere og sommerhusejere til at støtte op om
arbejdet ved at være medlem af Vorupør Borgerforening. Få din nabo/genbo med i Borgerforeningen! Til
sidst vil vi gerne takke jer, som allerede er medlemmer i 2019/2020, og vi glæder os til at møde alle til de
kommende arrangementer.

På bestyrelsens vegne
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