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Generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 på Horne Kro 

Formandsberetningen 2015 

Året 2015 har været et godt og aktivt år for Horne Sogneforening. 

Bestyrelsen har lavet et kæmpe arbejde, som jeg gerne her vil 

komplimentere for. Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste 

generalforsamling med undertegnede som formand, Kurt Burkarl som 

næstformand, Lise Jeppesen som kasserer, Else Jochumsen som 

sekretær. Aksel Hansen, Leif Damsgaard og Poul Henning Guldager som de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

En undersøgelse, DGI har gennemført, viser, at der er langt mellem 

formænd i idrætsforeningerne, som er under 30 år. Faktisk har kun 45 ud 

af de adspurgte 1565 idrætsforeninger en formand på under 30, hvilket 

svarer til 3 procent. Blandt de menige bestyrelsesmedlemmer er 12 

procent under 30 år. Om sammenligningen kan bruges til Sogneforeninger, 

kan jo altid diskuteres, tendensen er sikkert endnu mere udtalt. 

Jeg ved ikke, om det er et mål i sig selv at have unge formænd/ 

bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, men det kunne jo tænkes, at de 

unge kunne være med til at give et frisk indspark til foreningens program, 

og derfor måske være med til at nå en større del af sognets beboere 

såvel som medlemmer som aktive deltagere i vore arrangementer. For de 

unges egen skyld, kunne det sikkert være godt for deres CV at kunne 

skrive, at de har været eller er aktive som bestyrelsesmedlem eller 

formand. Den demokratiske erfaring, som man får gennem 

foreningsarbejde, kan også blive en mangelvare i et samfund, der bliver 

mere og mere egocentreret. 



Heldigvis kan jeg konstatere, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på 

valg, er villige til at modtage genvalg, og det er jeg rigtig godt tilfreds 

med. 

Byrådet skriver: 

Byrådet har besluttet, at der på grund af det faldende børnetal, skal 

arbejdes med, hvordan dagtilbuds- og skoleområdet skal se ud i 

fremtiden. Vi er optaget af, hvordan vi også i fremtiden får en god 

kvalitet i dagtilbuddene og i skolen, og det vil vi gerne drøfte med jer i 

forhold til landdistriktsudvikling m.v. I inviteres derfor til møde onsdag 

den 30. marts 2016 kl. 19.00-21.00 på Rådhuset i Varde. 

Vi må nok konstatere, at det er et område, der aldrig får fred. Lad os 

håbe, at vi kan bevare såvel skole som børnehave. I den forbindelse, er 

det vigtigt, at fortælle de positive historier, når vi omtaler såvel skole 

som børnehave. Horne skole har placeret sig flot i Undervisnings-

ministeriets nationale trivselsmåling. Af 1238 skoler ligger Horne skole nr. 

159 socialt og nr. 203 fagligt. Skolen ligger nr. 1 i at eleverne føler sig 

trygge i skolen. Det er historier der er værd at fortælle. Der er ca. 90 

elever på Horne Skole. 

Børnehaven Regnbuen er i det forløbne år blevet en aldersintegreret 

institution, hvilket betyder, at der er blevet plads til 4 vuggestuebørn. 

Som det kan læses i avisen, kniber det med børn i børnehaverne. I næste 

skoleår kommer 5 børnehaver under 35 børn.  I sognet har vi 4 dagplejere 

med 15 børn.. 

Dagli’Brugsen i Horne har igen i 2015 vist et flot regnskab. Jeg nævnte 

også sidste år, hvor heldige vi har været, ved at Super Brugsen i Nr. 

Nebel har overtaget butikken og har ansat Martin som uddeler, men jeg 

vil gerne nævne det igen. 

Det var med beklagelse, vi konstaterede at Boumatic flyttede ud af 

kommunen. Selvfølgelig er det også ærgerligt for Horne, at der 

forsvinder så mange arbejdspladser, men de ansatte er glade for de nye 

og gode rammer. Nu kan vi så håbe, at Søren Hvidbjerg får gang i Horne 

Erhvervspark i de tomme bygninger. Ideer har han nok af, så det skal nok 

lykkes. 



Kommunen afsætter hvert år 100.000 kr. til landsbyforskønnelse. I 2012 

fik vi 33.000 kr., men hverken i 2013 og 2014 eller i 2015 er vi kommet i 

betragtning, selvom vi har haft sendt en ansøgning.   

Vikingelunden er en af foreningens vigtigste opgaver. I 2016 skal der 

sættes ind med en voldsom udtynding. Annie Schröder vejleder et hold 

brændeovnsejere i, hvad der skal fældes. Utroligt hvor hurtigt man 

kommer i den situation, men vi kender det jo hjemme fra haven!  Christian  

V. Nielsen fjerner ukrudt såvel på legepladsen som ved ACT-banen. Her 

kan nævnes, at legepladsen sikkerhedskontrolleres en gang om året. 

Toiletbygningen fungerer fint, Aksel holder øje med huset, og det er 

heller ikke vanskeligt at få rengøringen klaret på frivillig basis, tak for 

det. Græsslåningen foretages også med passende mellemrum.. Bålhytten 

skal renoveres i 2016, presset fra taget er begyndt at skubbe de lodrette 

pæle ud, så der skal findes en løsning. I øjeblikket er der placeret 

”soldater” inde i hytten. Det kan være, at det bliver løsningen på længere 

sigt. Hvordan holder vi vand nok i søen, hvordan får vi avet beplantningen, 

sagde jeg sidste år. Det har vist sig, at der er rigeligt vand, hvis 

beplantningen skal aves! Der kan opfordres til at anvende Vikingelunden til 

flere forskellige aktiviteter. Tidligere har spejderne haft 

divisionsturnering, og HIF har afviklet MTB-løb. 

”Giv en hånd til dit nærområde” den 22. april fra 16.30 til 18.00. 

Overskriften var: ”Forårsrengøring – gør sognet rent og pænt til 

konfirmationen!”  Hver vej eller område havde en formand, der skulle 

samle et hold opryddere. Det opsamlede affald blev sorteret i Horne på 

Super Miljø stationen og derefter smidt i de respektive containere. Der 

sluttedes af med øl og vand. Ca. 50 deltog på selve dagen, og en del havde 

samlet affald i dagene op til. Affaldet blev vejet til ca. 300 kg. – 

Imponerende, som vi smider med affaldet! 

Vi kunne igen i 2015 glæde os over den nye julebelysning. Ingen andre 

steder har man julebelysning i ”forstæderne”, som vi har. Det er festligt 

med julelys i såvel Stundsig, Bjerremose og Asp. Julepyntningen i Hornes 

gader og omkring torvet var også flot. Aksel skal have meget ros for at 

være hurtig til at rykke ud, når der er problemer med relæer, pærer eller 

hele stjerner, der har fået for meget vand. Juletræerne ved kirken havde 



virkelig fået et løft, hvilket blev bemærket, idet vi har fået meget ros 

for dem. Stormen Gorm gjorde det ikke nemmere for os, så vi måtte rette 

det store træ op med pløkke og barduner. 

De nye pærer i julebelysningen er i forhold til de gamle meget 

strømbesparende. Derfor har Varde kommune valgt at kompensere os for 

5 års strømbesparelse a’ 6uger. For vores vedkommende beløb det sig til 

godt 40.000 kr. Tænk sig, at det udgør så stort et beløb! 

 Infoskærmen ved Brugsen har nu kørt i 3 sæsoner. De foreninger, der 

har betalt for at benytte skærmen, er Sogneforeningen, 

Støtteforeningen, HIF, HGF, Spejderne, Pensionistforeningen, 4-H, 

Familie og Fritid, Menighedsrådet og som sidste forening er HIP kommet 

til. 

I øjeblikket eksperimenteres der en del med indslagene, hvilket har givet 

en kvalitetsløft. 

Byportalerne ved indfaldsvejene til Horne har også i 2015 fyldt en del. 

Den korte version er, at vi skulle flytte byportalen i Kirkevad(syd), hvilket 

skulle være på plads. Samme portal har i løbet af året været udsat for 

hærværk to gange. Glasset er blevet smadret, hvilket vi har politianmeldt. 

Byportalerne skulle være forsynet med lys, hvilket har givet en god 

virkning. Flagstængerne ved indfaldsvejene er blevet udskiftet og 

forsynet med nye vimpler. Der er investeret i nye skilte såvel til 

generalforsamling og konfirmation. 

Torvedag arrangeres af Torvedagsudvalget, der er et selvsupplerende 

udvalg under Sogneforeningen, derfor aflægger Lise også 

Torvedagsudvalgets regnskab senere. Formanden for udvalget igennem 

mange år Kirsten Jeppesen døde i februar, så derfor måtte udvalget 

supplere sig. Torvedagen har den form og størrelse, der passer til Horne, 

en hyggelig formiddag. Sogneforeningen var repræsenteret på 

torvedagen. Torvedagen finansieres af indtægter fra jerncontaineren, 

evt. overskud fra præmiewhist. Niels Ølgaards imponerende indtægter 

går også til torvedagen, i år bidrog han med 40.495kr. Jerncontaineren 

gav 2.970 kr. 



Vi gentog æblepressedagene den 28. og 29. september. Vi havde lejet 

pressemateriellet i Ølgod og stillede udstyret op på Brugsens 

parkeringsplads. Der kunne sagtens have været flere ”kunder”, men det 

var tydeligt, at det havde været en ringe æblehøst i 2015. 

Lise og Peter har været meget aktive med Velkomstpakken og Storken. 

Velkomstpakken har været uddelt 21 gange og storken 12 gange i det 

forløbne år. Det er dejligt at kunne følge med på skolens vestgavl, hvor 

mange nyfødte der er i sognet i det forløbne år. Heldigvis nåede vi sidste 

års niveau med 12 storke. 

Der kan være mange myter om et sogn. Horne er et sted, hvor man ikke vil 

flytte til ! Det passer ikke, 21 velkomstpakker er ikke så ringe endda. 

Sidste år var vi oppe på 29.  

I Horne er folk nok i sig selv ! Det er meget muligt, men der er et utal af 

tilbud til sognets beboere, bare følg med i HornePosten og på 

Hjemmesiden og Skærmen. Det er jo også op til de nye hornister at 

komme ud af busken og deltage, men måske skulle vi pålægge hinanden at 

tage dem i hånden de første gange, hvilket jeg ved, de er gode til i 

Bjerremose. 

Snerydningsordningen er stadig et tilbud til vore medlemmer og andre! 

Der er 242 mulige betalere i Horne og kun 49 holder sig udenfor af 

forskellige grunde, tallet er konstant fra år til år. 17 betaler 

”medlemskontingent” den vej igennem! 21 betalte i Brugsen. 

Medlemstallet har ikke i mange år været tilfredsstillende. Men 292 ud af 

495 husstande er medlemmer, hvilket svarer til 59 %. Sidste år var tallet 

60,6%, altså en lille tilbagegang. Tallet dækker over 254, der betaler 

direkte, 21 medlemskaber via velkomstpakken og 17 der betaler via 

snerydningen. Betaling i Brugsen benyttes af 51.  

Juletræsfesten blev igen afviklet før juleoptoget. Programmet var 

virkelig frisket op. Der blev spist risengrød, danset om juletræ og tryllet. 

Et fint arrangement. Vores repræsentant i udvalget er Christina Riber. 

Juleoptog med Varde Garden blev afviklet efter juletræsfesten, og her 

var deltagelsen ovenud tilfredsstillende. Uddeling af slikposer er en 



gammel tradition, der også vækker glæde hos Varde Garden, der får 

resterne!  Derudover får de pølser og varm kakao i cafeteriet.  Dagli’ 

Brugsens uddeling af nissehuer blev foretaget af julemandshjælperne 

inden og under optoget. 

Sct. Hans fest arrangeres af Sogneforeningen i samarbejde med 

spejderne. Spejderne sørger for Sct. Hans bålet og de små bål til 

pandekager. Vi sørger for, at grillen er tændt, og at der kommer en 

båltaler. I år var det Dorte Beider, der holdt en fin tale, der blev 

illustreret flot med en plastikpose. SFO-Myretuen havde lavet heksen. 

Tak for det. 

Sogneforeningen er med i Høstfestudvalget. Arrangementet trænger til 

lidt flere deltagere. Mon ikke vi, der bor oppe i byen, skulle til at bakke 

kraftigere op om festen. Det er oplagt, at vi rundt omkring i gaderne skal 

blive enige om at støtte. Leif Damsgård er vores repræsentant i udvalget. 

Varde kommune blev i 2015 kåret til årets cykelkommune. I Horne har det 

kunnet ses i en fantastisk flot cykelskulptur, som en gruppe borgere 

fremstillede. Desværre vandt vi ikke konkurrencen om kommunens 

flotteste skulptur, men vi har alligevel kunnet glæde os over skulpturen, 

den gode historie og flotte placering. I forbindelse med afsløringen af 

vinderen på Varde torv, dannede vi en lang cykelkæde fra Horne og en del 

af vejen til Varde. Henriette Nielsen var initiativtager, - god ide. 

Blomstrende landsby har ligget stille hele efteråret, men forventes 

afsluttet i foråret, så vi muligvis kan få blomsten overrakt til Torvedagen.  

PR. Vi har fra Sogneforeningens side været meget opmærksom på, at 

omtale vore arrangementer og tiltag via diverse medier. Infoskærmen i 

Brugsen er oplagt, den ses af mange beboere. Hornes hjemmeside: 

www.horne-varde.dk, der økonomisk betales af Sogneforeningen, har fået 

nye redaktører. Simon og Anders Burkarl har ved årsskiftet 2014-15 

overtaget arbejdet. Der har været afholdt to møder foreningerne 

imellem, hvor brødrene redegjorde for deres tanker. Det er nu meningen, 

at langt flere skal skrive direkte på hjemmesiden, hvilket vi fik sat mere 

gas på i efteråret. Horne-Posten er stadig nok vores vigtigste medie, 

http://www.horne-varde.dk/


især til den ældre del af sognets beboere. Sogneforeningen har valgt at 

støtte redaktionen med 1000 kr. om året, hvis behovet er der. Tistrup 

News har vi brugt i nogle år, og deres artikler kan ses på vores 

hjemmeside. 

Horne er repræsenteret i Udviklingsrådet HHST ved Anton Nielsen og 

Per Jespersgaard, der gør et stort arbejde. Valget til udviklingsrådet 

foregår på foreningernes formandsmøder, som udviklingsrådet tager 

initiativ til. De 2 årlige formandsmøder, hvor såvel foreninger som 

erhvervsdrivende er indbudte, har stor værdi for forståelsen 

foreningerne imellem, fremover vil referatet fra møderne blive 

offentliggjort på Hornes hjemmeside, så interesserede kan følge med. 

Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. Afkastet af kapitalen skal hvert 

år bruges efter ansøgning. I år er der givet penge til:  

Horne Sogneforening, Hornelunds Venner, Horne Idrætspark og Horne 

Jagtforening. I alt 61.806,38 kr. 

 

Vi har fået en del støtte i løbet af året. Andelskassen har støttet 

foreningen med morgenkaffe til torvedagen. Ligeledes har de betalt 

kaffen til generalforsamlingen de sidste år. Vi er glade for det gode 

samarbejde. 

Støtteforeningen giver årligt et fast beløb til Sogneforeningen. 

Derudover har vi mulighed for at søge om hjælp til særlige udgifter.  Det 

er vigtigt, at have gode støtter i baghånden. 

Til slut vil jeg takke alle de frivillige, der holder de grønne områder i og 

omkring byen. Arbejdet i Vikingelunden og på Vikingestien, opsætning og 

nedtagning af julebelysning. Deltagelse ved giv en hånd til dit nærområde. 

Tak for indsatsen. 

Til sidst en ekstra tak til bestyrelsen for godt arbejde og en fri tone. 

Keld Jochumsen 

 


