
Beretning 

Året 2019/20 i Vorupør Borgerforening har været et travlt år med megen aktivitet.  

På sidste års generalforsamling var der flere, der gav udtryk for, at de ønskede flere foredrag, 

musikarrangementer og andet. Det tog bestyrelsen til efterretning, og som det fremgår af 

nedenstående, har borgerforeningen afholdt flere foredrag samt et brag af en fest med live musik.  

Der blev givet udtryk for, at det kunne være rart med stisystemer. Det tog vestkystbyerne, 

repræsenteret af Marianne Kaae sig af, og Stilauget har set dagens lys.  

Alle arrangementer har været at finde på www.vorupør.dk, opslag i byen og på facebook.  

Generalforsamlingen er udskudt til senere på året på grund af coronasituationen.  

 

Af offentlige arrangementer har vi afholdt:  

Sankt Hans, forrygende flot vejr, udendørs musik, mange besøgende både til børnenes snobrød 

bagning og det store bål senere på aftenen. Båltaler Esben Oddershede, Teknisk Forvaltning. 

Foredrag om ulve af biolog Kim Skalborg Simonsen. 

Foredrag om Lapland af museumsleder Jytte Nielsen. 

Foredrag om Siriuspatruljen af Rasmus Mannerup Jørgensen. 

Banko blev til 4 gange da vi fik så mange dejlige gevinster fra vores sponsorer, at vi havde til en 4. 

gang. Tak for det.   

Borgerforeningens årlige fest (Torskegilde), som vi nu kalder ÅRSFEST, da vi både serverer torsk og 

en kødret. Ole Gas leverede live musik til arrangementet. 

Borgermøde vedrørende offentlig høring om byggeprojekt Hotel Klitheden. 

Fastelavn, fantastisk opbakning af både børn og voksne.  

 

Bestyrelsen sidder med i en række andre bestyrelser og styregrupper: 

- Kystbyernes Netværk, herunder Stilauget, repræsenteret af Marianne Kaae. 

- Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, repræsenteret af Knud Jessen. 

- Vorupør I Udvikling (VIU) som driver Vorupørs gamle skole, repræsenteret af Dorrit Falk og 

Jørgen Munk Christensen, udpeget af Borgerforeningens bestyrelse. 

-  

Høringer/debatter som der har været i året: 

• Borgerforeningen har været repræsenteret ved de to borgermøder arrangeret af Thisted 

Kommune, RealDania og Dansk Kyst og Naturturisme omkring udviklingsplan for Vorupør. 

Vi forventer selvfølgelig at blive taget med på råd, når der engang foreligger flere konkrete 

forslag.  

• Deltagelse i møder omkring Nationalparkcenter Thy.  

• Deltagelse i borgermøde vedr. etablering af lejeboligerne Vesterhavsparken, Vorupør.  

 



Økonomisk støtte: 

- Borgerforeningen har givet økonomisk støtte til etablering af ny legeplads i Fribørnehuset. 

- I samarbejde med Erhvervsforeningen har Borgerforeningen støttet arbejdet med MP20, 

samt dækket udgifterne til julebelysning. 

 

Andre aktiviteter: 

- Masterplan 2.0 for Cold Hawaii. Arbejdet drives af Rasmus Johnsen fra Klitmøller. Han har 

været rundt og samle op på historien fra byerne langs kysten. Fokus på friluftslivet og 

hvordan det understøttes i byerne og spiller sammen med havet og nationalparken. 

Sammen med Erhvervsforeningen er der givet input til arbejdet. Masterplanen er taget til 

efterretning af kommunalbestyrelsen i Thisted på møde den 25. februar 2020, og den kan 

findes som bilag til referatet på: 

https://www.thisted.dk/~/media/POLITIK/Kommunalbestyrelsen/Bilag/Masterplan%20v2

%20Cold%20Hawaii_WEB.pdf 

- Hjemmesiden, Borgerforeningen er blevet mere synlig på www.vorupor.dk, og 

informationer om foreningen kan ses derpå. 

- Højskolesangbøger er indkøbt med sponsorstøtte fra Nordeafonden. Sangbøgerne er af en 

ganske særlig karakter, for bagerst i sangbogen er indlagt ”Vorupør sangen”. Sangbøgerne 

må benyttes af alle, der har arrangementer på skolen.   

- Badefestival, Borgerforeningen tager aktiv del som frivillige i arbejdet med at arrangere og 

afvikle arrangementet. 

 

Selvkørende udvalg/grupper med tilknytning til Borgerforeningen: 

- Akuthjælperne har kørt helt af sig selv igen. Stor tak til dem! Se vedlagte indlæg fra 

Akuthjælperne. 

- Kræmmermarked har igen været afviklet med succes.  

 

Regnskab: Regnskabet er godkendt og vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

 

En stor tak skal lyde til de mange hjælpere, som stiller op i forbindelse med Borgerforeningens 

arrangementer. 

Venlig hilsen på Borgerforeningens vegne 

Mette Nysted, Formand 
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