Horne Sogneforening

Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Horne Kro
Formandsberetningen 2019
Året 2019 har igen været et godt år for Horne Sogneforening.
Bestyrelsen har lavet et kæmpe arbejde, som jeg gerne her vil
komplimentere for. Ved generalforsamlingen var der genvalg til Aksel og
nyvalg til Hans Kristian Guldager idet Leif Damsgård ønskede at trække
sig. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.
Undertegnede blev formand, Kurt Burkarl næstformand, Eva Plauborg
kasserer, Else Jochumsen sekretær. Aksel Hansen, Hans Kristian
Guldager og Frederik Lauridsen som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der er store ting, der har fyldt i det forløbne år. Her tænker jeg på
Blomstrende Landsby og Udviklingsplanen, som jeg vil vende tilbage til.
Vikingelunden er en af foreningens vigtigste opgaver. I 2019 har vi holdt
lidt lav profil med vikingelunden. Men er klar til at udføre ideerne fra
projektbeskrivelsen for Vikingelunden- Hornes byskov.
I 2018 blev der sat bomme op, for at forhindre unødig bilkørsel til
grillhytten. Det har virket, selvom det har regnet usandsynligt meget, så
er området muligt at betræde med støvler!
Brændeovnsejere fortsætter med udtynding i skoven. Bestyrelsen har
fået råd og vejledning af Annie Schrøter. Legepladsen trænger til

renovering/fornyelse, det er heldigvis noget af det, der er med i
udviklingsplanen.
Christian V. Nielsen fjerner ukrudt såvel på legepladsen som ved ACTbanen. Toiletbygningen fungerer fint, Aksel holder øje med huset og de
frivillige rengørere, tak for indsatsen. Aksel er på vej med en pusleplads i
toilethuset, så vuggestuen har bedre forhold. Græsslåningen foretages
også med passende mellemrum af Christian Andersen. Bænke og bænkebordsæt bliver løbende renoveret. Der kommer nyt inventar i grillhytten,
og de gamle borde får lov til en ny tilværelse i det fri.
Såvel skole, SFO som børnehave er flittige gæster i Vikingelunden, hvilket
er dejligt. Børnehaven/vuggestuen har ønsket et sted, hvor de kan
opbevare de ting, de bruger i området, ligeledes hvor de kan gå ind. Man
kan selvfølgelig sige, at de kan bruge grillhytten, men det er for nær på
søen. Børnehaven vil gerne lave udebørnehave, hvilket vi gerne vil støtte.
Så vil det være muligt for dem, at bruge såvel Fælleshaverne som
Vikingelunden.
Trekanten. Trekanten ved kapellet er blevet et pænt hjørne i Horne, med
bænke, flagstang og Torvedagsmanden. Mary Godt holder området rigtig
flot. Tak for det.
Landsbyforskønnelse 2019. Igen i år har vi været heldige med en
ansøgning, idet vi har fået bevilget 20.000 kr. Pengene blev brugt så
rigeligt på søjleegene ved såvel Gunderupvej som i Kirkevad.
Det kan nævnes, at vi har fået 25.000 kr. til 2020, der kan bruges på
”småting”. Det være sig skilte til og i Vikingelunden, maling af autoværn i
Kirkevad, Hornes sydlige indkørsel.
”Giv en hånd til dit nærområde” den 27. marts fra 15.30 til 18.00.
Overskriften var: ”Forårsrengøring – gør sognet rent og pænt til foråret
og konfirmationen!” Fremgangsmåden var den samme som de foregående
år. 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. Affaldsindsamlingen i 2020 er den 7./4. fra 16- 18.

2

Vi kunne igen i 2019 glæde os over julebelysningen. 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. Det er ingen hemmelighed, at
Aksel gerne vil have antallet af julestjerner udvidet med et par ekstra på
Hornelund og Gunderupvej og i Asp. Ligeledes er der forslag om små
juletræer/buske på trekanten.
Infoskærmen ved Brugsen har nu kørt i 7 sæsoner. Den er vigtig til at
gøre opmærksom på de arrangementer, der foregår i sognet. Især som en
sidste reminder, idet det kan være lang tid siden, HornePosten er
udkommet. Anders Burkarl har overtaget styringen. Der er sket nyt, nogle
gange, kan man se indlæg fra Hornes Hjemmeside. Husk at indlæg skal
sendes til Anders.
Byportalerne ved indfaldsvejene fungerer fint bortset fra, at nogle af
lysene ikke virker alle steder. Det får vi set på! De, der sætter plakater
op i portalerne skal huske, at plakaterne skal være store, ellers kan de
ikke læses af forbipasserende. Byportalen mod Bjerremose, har igen fået
smadret en rude 2 gange, irriterende og dyrt!
Torvedag i 2019 blev hel særlig, idet vi kun for tredje gang nogensinde
var nødt til at drikke morgenkaffen ind på kroen. Tak til Jeanette og
Rene, der gjorde det muligt. Torvedagen blev vellykket, da regnen blev
væk efter morgenkaffen. Torvedagen arrangeres af Torvedagsudvalget,
der er et selvsupplerende udvalg under Sogneforeningen, derfor aflægger
Eva også Torvedagsudvalgets regnskab senere. I udvalget sidder Kjeld
Petersen, Mads Guldager. Toastmaster i år var Jørgen Østergaard, der
var tilbage. Torvedagen har den form og størrelse, der passer til Horne,
en hyggelig formiddag. Sogneforeningen var repræsenteret på
torvedagen. Hvor man skulle genkende detaljer på fotos fra sognet.
Torvedagen finansieres af indtægter fra jerncontaineren, evt. overskud
fra præmiewhist. Niels Ølgaards imponerende indtægter går også til
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torvedagen, i år bidrog han med 30.092 kr. Jerncontaineren gav 8.148 kr.
Skjern Bank giver 2.000 kr. til leje af hoppeborg. Som noget nyt fik
torvedagen 10.000 kr. fra Nordea Fonden, -flot gestus.
Vi gentog æblepressedagen den 05. september. Om det var et forkert
tidspunkt, eller om der var for få æbler i Horne i 2019, fandt vi vel aldrig
ud af. Der var ikke meget søgning til pressen, men vi forsøger igen i 20. Vi
havde lejet pressemateriellet i Ølgod og stillet udstyret op på Brugsens
parkeringsplads.
Velkomstpakker og Babypakker.
Velkomstpakken har været uddelt 36 gange og babypakken 15 gange i det
forløbne år. Det er dejligt at kunne følge med på skolens vestgavl, hvor
mange nyfødte der er i sognet i løbet af året. Else Jochumsen står for
pakke-distribueringen. Systemet med gaderepræsentanter, der melder
tilbage når der er nyt eller efter anmodning, fungerer fint. Jeg tror, Else
synes, at der er dejligt at følge med i, hvad der sker rundt omkring i
sognet, hvilket ikke altid er nemt. Sognearkivet, har også gavn af
oplysningerne til deres registreringer.
Snerydningsordningen er stadig et tilbud til vore medlemmer,
institutioner, boligforeninger og kommunen. Der er 228 mulige betalere i
Horne og Bjerremose. 53 hvilket svarer til 23 % holder sig udenfor af
forskellige grunde, tallet er næsten konstant fra år til år. 16 betaler
”medlemskontingent” gennem snerydningen!
Medlemstallet har ikke i mange år været tilfredsstillende. Men 265 ud af
503 husstande er medlemmer, hvilket svarer til 53 %. Tallet dækker over
225, der betaler direkte, 24 medlemskaber via velkomstpakken og 16 der
betaler via snerydningen. Vi giver stadig mulighed for at betale
medlemskontingent kontant i Brugsen, som 36 benyttede sig af.
Juletræsfesten blev afviklet den 13. december med Luciaoptog i kirken og
efterfølgende juletræ og spisning i hallen. Igen i år havde man slået
juletræsfesten og den internationale juletræsfest sammen, en god ide. Et
fint arrangement med stor deltagelse. Fidusen er at engagere børnene, så
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kommer forældre og bedsteforældre også. Vores repræsentant i udvalget
er Christina Riber.
Juleoptog med Varde Garden var som altid festligt. Hindsig Ridecenter
var ikke med, da de ikke havde egnede heste, men er med igen i 2020.
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 uddeler
Søren.
Sct. Hans fest arrangeres af Sogneforeningen i samarbejde med 4-H.
4-H var med for tredje gang, og der var virkelig styr pandekagebagningen.
Jørgen Østergaard holdt årets båltale med udgangspunkt i valg og
fællesskab.
Ifølge Bente Jacobsens artikel på hjemmesiden, så var det gode vejr, det
eneste unormale ved aftenen!
Igen i år blev der serveret kaffe efter båltalen. 4-H havde lavet heksen.
Tak for det.
Sogneforeningen er med i Høstfestudvalget. Arrangementet trænger til
lidt flere deltagere. Hvad gør vi? Kurt Burkarl er vores repræsentant i
udvalget.
Blomstrende landsby udvalget har også arbejdet i 2019. Hvilket
resulterede i såvel 4. og 5. blomst De to nye blomster er resultatet af
arbejdet med en vision – ”Horne - en lille storby – et dyrebart sted, hvor
noget er småt, men alt er godt”, og en udviklingsplan, som rummer forslag
til, hvordan sognet kan udvikle sig i de kommende år. Flaget med de 5
blomster blev hejst ved juleoptoget den 15. december. Horne er den kun
4. landsby i Danmark, der har opnået alle 5 blomster.
Udviklingsplanen Hornes udviklingsplan blev godkendt i byrådet i april, og
vi var klar til at gå i gang.
Projektbeskrivelserne : Netværk og medier, En sti til Horne borgernes ve
og vel, Gademiljø og trafikal infrastruktur, Hvad gør vi ved ”øjenbæer”,
Velkommen til Horne arrangement, Lejeboligmangel, Børn, unge, læring,
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udvikling, opmærksomhed, I Vikingernes fodspor, Vikingelunden – Hornes
byskov.
Styregruppen valgte 3 projekt beskrivelser, der skulle arbejdes med
først: Vikingelunden – Hornes byskov, Velkommen til Horne arrangement
og Netværk og medier. Siden er Velkommen til Horne kommet til at hedde
velkommen i Horne, som nok er noget af en forbedring.
Velkommen i Horne, er afviklet i januar og var en stor succes. Varde
kommune har bidraget med 18.000 kr. og tilsvarende har Horne
Støtteforening givet 18.000 kr. Et arrangement, der bør gentages.
Netværk og medier, Horne skal mere i medierne har afviklet 2 workshops for foreningernes brugere af Hornes hjemmeside. Varde kommune
ønskede ikke at støtte udviklingsprojektet, så er det godt, at vi kan selv!
I øjeblikket arbejdes der med en fornyelse af hjemmesidens udformning.
Vikingelunden- Hornes byskov er der udarbejdet et projekt med strøm og
vand til grillhytten, skiltning, bedre parkeringsforhold, nye borde bænke i
grillhytten, shelters, infotavler ang. området etablering af bålplads,
handicapgangsti til grillhytte/sø, lys langs stien, blokering af vand fra sø,
der siver igennem diget, legeplads med svævebane.
I det forløbne år er der søgt mange puljer og fonde, og på trods af flere
afslag, så er det lykkedes os at rejse 500.000 kr.
Varde kommune har givet tilsagn om 50.000 til projektering og 200.000
til selve projektet. SE’s vækstpulje har givet 100.000, Nordea Fonden
50.000 og LAG(Lokale aktionsgrupper under Erhvervsministeriet)
100.000kr. Som det første har vi valgt handicapvenlige gangstier,
etablering af dræn ved grillhytten, repos ud over søen og lervold bagved
søen. Vi går i gang når området kan bære!
Såvel de kommunale penge som LAG- midlerne kræver 50% egenfinansiering.
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. 9 foreninger betaler til
driften af skærmen. Hornes hjemmeside: der økonomisk betales af
Sogneforeningen. Horne-Postens nye redaktion har nu virket i tre år. Vi
synes selv, at vi har lavet et flot og læseværdigt blad. Vores største
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udfordring var økonomien, derfor har de forskellige foreninger været
villige til at give tilskud.
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.
I Sogneforeningen bestræber vi os på, at være repræsenteret ved de
fleste generalforsamlinger i sognet, - der er godt nok mange foreninger!
Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. Afkastet af kapitalen skal hvert
år bruges efter ansøgning. I 2019 er der givet penge til:
Horne Sogneforening og Horne Jagtforening. I alt knap 50.411 kr. En del
af pengene er gemt til brug i 2020, hvor gennemførelse af projekter i
udviklingsplanen vil blive tilgodeset.
Støtteforeningen giver årligt 10.000 kr. til Sogneforeningen. Derudover
har vi mulighed for at søge om hjælp til særlige udgifter. Det er vigtigt,
at have gode støtter i baghånden.
Smedegrunden. På vores stand til Velkommen i Horne, kunne vi godt
fornemme, at noget af det, der var stor interesse for, var ”hvad med
Smedegrunden?” Sogneforeningen havde en aftale om overtagelse af
brandtomten og stuehuset pr. 1/1-20. Vi var blevet enige om prisen og
betingelserne, men mellem jul og nytår ringede ejeren, at han var blevet
stævnet af en, der tidligere havde overtaget grunden, men ikke opfyldt
de aftalte betingelser, derfor var handelen gået tilbage. Nu er der så en
uenighed, der måske skal afgøres i retten, og så længe det ikke er
afsluttet, er vi ikke på banen, - desværre.
Til slut vil jeg takke alle de frivillige, der holder de grønne områder i og
omkring byen. Arbejdet i Vikingelunden, opsætning og nedtagning af
julebelysning. Deltagelse ved giv en hånd til dit nærområde. Tak for
indsatsen.
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Til sidst en ekstra tak til bestyrelsen for godt arbejde og en fri tone.
Keld Jochumsen

Genvalg til Eva Plauborg og nyvalg til Britta Grøndahl.
1. supp. Carsten Hansen, 2. suppl. John Kristiansen
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