Årsberetning 2016
For Højby LokalRåd.
Års-medborgermøde d. 9. februar 2017
D. 10. februar 2016 afholdt HLR Års- medborgermøde på Højby Gård.
Her deltog ca. 32 personer med bestyrelse.
Ved årsmødet var alle valg genvalg.
Bestyrelse:
Efter generalforsamlingen afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde.
Med: Ole Nielsen formand, Næstformand Eva Odgaard. Medlemmer, Henning Maul, Anders Tange,
Ea Hansen, Ketty Hansen og Christina Selchau-Hansen.
Suppleanter og Referent: Nina Pelch, Kurt Jensen.
Kasser udenfor bestyrelsen: Niels Nicolaisen.
Revisor: Knud Erik Nielsen suppleant Jona Almgren
Repræsentanter for Højby Erhvervsforening: Ella Nyholm og George Bauerfeind.
Lokalrådet arbejde 2016:
Der har været afholdt 8 lokalrådsmøder, hvor der har været gode og konstruktive debatter.
Det er vigtigt HLR medlemmer ikke bare er rygklapper, for så udvikler vi ikke Lokalrådets evner til
nye tiltag.
Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen og udvalg for et godt samarbejde i 2016.
Lokalrådets deltagelse i SU:
HLR er med i SU for Borren, Højby Idræts og Kulturcenter, ad-hook Birgit Kokspang og Ole Nielsen.
Udsmykningsudvalget Eva Odgaard. Det har været et spændene projekt at få i mål.
I forbindelse med SU har HLR stået for Borgermøde i november md. på Højby skole med ca. 200
deltager. Tidslinjen for arbejdet med Borren, denne opdatering kan læses på opslagstavlen ved
SuperBrugs Højby og på HLRs hjemmeside. På det sidste har Højby skole oprettet en hjemmeside
der følger byggeriet, den opdateres hver onsdag, gå ind på: http://www.borren.info/
Højby Sø – Ellingebjerg stier:
HLR har aftalt med Naturstyrelsen og Odsherred Kommune om, at vi sørger for der er
fremkommeligt ved Søen, omkring bænke og på Ellingebjerg. Det er Anders og han lille trop der
klare denne opgave til stor tilfredshed, pt. er der vist kun Knud Erik Hansen, - en stor tak til Jer.
Her kunne vi godt bruge nogle flere hænder.
Årets gang:
Fastelavnsfest: Højby Erhvervsforening vil gerne, at det bliver HLR, der fremover står for
fastelavnsfesten i Højby.
HLR har indgået en aftale, hvor vi søger Erhvervsforeningen om midler til at afholde de forskellige
arrangementer. På denne måde kunne vi gå ind i arbejdet.
D. 7. februar afholdes fastelavnsfesten med, 86 børn og 66 voksne, et dejligt stort antal.
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Kirkevandring: D. 2. juli, afholdtes Kirkevandring i Højby kirke og på kirkegården.
Her var igen meget stor deltagelse.
Kurt Toldsted fortalte meget levende om Kirkens historie og kalkmalerier.
Graver Gert Bøgely fortalte om kirkegårdens fortid og fremtiden med planer om en ny opdeling.
Områder deles op i forskellige farver med planter.
Byvandring: D. 9. juli, havde HLR byvandring med Elinstallatør Knud Hansen som guide. Her var der
igen et stort fremmøde. Turen tog udgangspunkt ved Højby Kro, rundt i den gamle bydel, til
Ellingebjerg.
Ren By: D. 17. april deltog HLR i affaldsindsamling Ren by sammen med Danmarks
Naturfredningsforening.
Kl. 10.00 mødte 13 aktive borger op, herudover kom der 6 unge personer fra Granhøj der deltog
meget aktivt. Efter et par timer havde vi samlet 250 kg affald, ret meget. Herudover var der en
borger som ikke kunne deltage på dagen, men selv tog en tur og samlede ret meget.
Dagen sluttede med en hyggestund og en kop kaffe.
Herudover er der flere gange blevet ryddet op på stationspladsen.
Det har været Ketty, som har været tovholder på Ren by. En stor tak til alle.
Juletræsfest: D. 28. december er en tradition for juletræsfest i Højby.
Efter at Højby Hallen brændte, har det være svært at fastholde voksen og børne til Juletræsfesten,
men det ser ud til, vi nu har fået stabiliseret interessen da der i år var pænt fremmøde.
Vi er også heldige at have 3 dygtige musiker og en prof. Sanger, der kommer og underholder gratis.
Foruden julemanden, var der 3 nissemødre til at læse historie og lege med ved juletræet – det var
noget børnene kunne bruge – en stille stund med historie og sang.
Børnene ser frem til godteposen, den var også i år sponseret af SuperBrugsen i Højby.
Som noget nyt har HLR indført, godteposer for børn med Cøliaki/glutenallergi og diabetes, dette
tiltag blev der taget god imod.
Levering og opstilling af juletræet står Højby Erhvervsforening for.
En stor tak til alle for bidrag til denne glædens dag for børn og ikke mindst forældre og
bedsteforældre.
Endnu en gang stor tak til dem der underholdt, SuperBrugsen og Højbys Erhvervsforening. Der skal
også lyde en stor tak til Højby Skole for lån af lokaler, uden denne støtte kan juletræsfesten
ikke gennemføres.
Hjemmesiden: Her er der sket rigtigt meget, vi har fået en hel ny og tidssvarende hjemmeside.
Knud Erik Nielsen er blevet HLR webmaster, og i samarbejde med Grafiskdesigner Karin Lykke har vi
fået opbygget en rigtig flot hjemmeside. Siden hjemmesiden kom i gang august 2016 har der været
2000 besøgende hvilket er meget flot. Der kan fortælles meget, men gå ind på
www.hojbylokalraad.dk og oplev.
Sådan en side må ikke blive statisk så dør den, derfor er Knud Erik hele tiden ude efter noget nyt.
Hvis I har noget så send det til Knud Erik, hent hans e-mail på hjemmesiden. På den lange bane er
det meningen, at alt HLR arbejde ligger i elektronisk arkiv.
Knud Erik tager sig også af fotoarkivet, HLR vil indsamle billeder, og lægge i fotoarkiv.
Økonomisk støtte til dette arbejde, grafik, programmering og dataplads, har Højby Erhvervsforening
været meget velvillige og sponseret hele beløbet - stor tak til de erhvervsdrivende.
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Facebook: HLRs Facebook er også godt besøgt, der er en livlig trafik, Eva styrer siden og tager sig af,
at der ikke kommer elementer ind som er uønsket. Vi vil kun have saglige indlæg med en ordentlig
sprogbrug, ikke kommercielle reklamer, eller slag af husdyr og genbrug.
Plakater: Vore flotte plakater er Erik Stapel designer af. Det er dejligt at have en som altid er frisk
på at lave en plakat og finder på nye vinkler. Tak til Erik, for mange flotte plakater.
Opslagstavle: Tavlen ved SuperBrugsen, her kommer flere opslag til,- hvilket er dejligt, jo mere
dynamisk tavlen bliver jo flere vil se på den.
Den må gerne afspejle aktiviteterne i Højby, som en by med liv i. Aflever jeres opslag i kiosken i
SuperBrugsen
I 2016 har det været Ea og Anders der har passet tavlen
Hjertestarter og redningskrans: HLR står som ejer af Hjertestarteren ved SuperBrugsen. De første
års udgifter til forsikring og vedligeholdelse kontrakt er udløbet, udgifterne hertil var sponseret af
SuperBrugsen og Højby erhvervsforening. Fremover er det HLR der står for drift, som vi må søge
sponsorer til. SuperBrugsen betaler for el. til lys og et lille varmelegeme i hjertestarterboksen samt
at boksen er koblet op på alarmanlægget i Brugsen.
Redningskransen ved Højby Sø, er ejet af Trygfonden med Højby Lokalråd som FADDER.
Naturstyrelsen har et medansvar da den står på deres grund.
Fremadrettet arbejder:
Stationspladsen ny indfaldsvej til Højby: Der har ligget et projekt for bedre indfaldsvej og struktur
på byen imellem Tinghulevej og Stationsvej/ Nyvej, samt et projekt fremsendt af HLR om flytning af
stationspladsen.
Disse havde ligget stille længe, HLR syntes det var på tide at se på muligheder for at komme videre.
HLR fik et møde med politikerne i stand, efterfølgende er der pågået positive forhandlinger, så der
kan arbejdes videre med planerne. Et af Lokalrådet kæpheste er, at få flyttet stationen ned til over
for Brugsen. Alle var enige om at det var tid til at komme videre, så der kan udarbejdes en lokalplan
for området.
Overløbsbassin: HLR søgte Lokaldemokratipuljen om Kr. 40.000 til udvikling af området imellem
Lyngvej/Ellingevej, hvor det nye regnvandsbassin skal ligge. Her er tænkt på, at når Odsherred
Forsyning har opført bassinet, vil HLR opfører et Amfiscene på pontoner, med siddepladser på
skrænterne.
Aktivitets bane for mindre børn
Højby Sø projektet: HLR har puslet med tanker om bedre formidling af området med stier og
seværdigheder. Det udviklede sig til et oplevelsescenter ’Sø-landet Højby’.
For at skaffe penge, fik vi lov til at bruge de Kr. 10.000 som Odsherred kommune
Lokaldemokratipulje havde tildelt, til udbygning af formidling.
Her skal bruges mange penge, hvad gør vi så? Søger fonde, men hvordan? Odsherred kommune
havde fået blod på tanden, efter Borrens vellykkede forsøg på at skaffe penge.
Odsherred kommune inviterede til kursus i Fondsansøgning.
Der skulle laves en ansøgning for at slippe igennem nåleøjet. HLR ved Henning og Ole kom igennem.
Derefter begyndte ansøgningsarbejdet, meget spændene og til tider ret hårdt arbejde.
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Vi har indsendt 3 ansøgninger hvor vi tilsammen har søgt om 683.550.
Vi har fået tilsagn fra Friluftrådet med Kr. 278.700, fra Bevica Kr. 50.000
Jeg vil ikke gå nærmer ind i projekteres udbygning her.
Vi har priser og skitseprojektet klar når, de sidste penge er indsamlet.
Højby Gård Sø: Søen bag Rådhuset på Nyvej vil være et attraktivt sted at motioner rundt.
Derfor har vi haft møde med Benjamin Dyre, Natur og Miljø. HLR har ved Henning Maul udfærdiget
et skitseprojekt som der arbejdes ud fra for at få lavet en sti rundt om søen. Projektet støttes af
MIO fra Odsherred kommune, ved Birte Friis. Dette projekt udføres af Odsherred Kommune.
Højby Vandværk Højdebeholder: HLR er i dialog med Højby vandværk om at overtage den gamle
vandbeholder på toppen af Ellingebjerg, - den bliver overflødig når det nye vandværk står færdigt.
Vores tanke er, at der skal laves et udstillingsrum for skiftende kunst og arbejde.
Jeg kan nævne Lokalhistorisk arkiv vil gerne lave en udstilling om Højby, der har været interesse for
foto udstilling. Der kan tænkes husflid - det er kun fantasien der sætter grænser.
Rummet vil også vær velegnet til mindre koncerter eller foredrag.
Dette arbejde er kun i opstart, med dialog til vandværket, der er lang vej hjem.
Fremtiden:
HLR arbejde videre med de forskellige projekter samt ture og fastelavns-og juletræsfest.
Makeover i Odsherred kommune, her vil vi forsøge at komme igennem med et projekt for
forskønnelse af stationspladsen samt en mere trafik sikker plads.
Når vi ser på resultaterne af dette års arbejde, går vi fremtiden i møde med stor tillid til at kunne
opnå gode resultater i 2017.
Er der noget HLR skal tage op, så fremlæg dem til HLR, gå ind på hjemmesiden og find mailadresser.
Til sidst en stor tak til alle der har givet os støtte enten med arbejdskraft eller økonomisk, uden den
opbakning kan det ikke fungerer.
For Højby Lokalråd.
Formand. Ole Nielsen
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