Formandens beretning 2017

Når man kigger tilbage på 2017 som turistforenings bestyrelse – så er meget af det, der har fyldt i 2017,
ikke direkte være aktiviteter i Dronninglund Turistforening, men derimod en masse møder og stillingtagen
til kommunens turistpolitik og konsulent Johanne Bugges rapport og Jyske Aas. Og i skrivende stund kan jeg
desværre ikke informere ret meget om resultatet af de mange timers arbejde, men blot håbe det giver
pote. Vi har i hvert fald gjort vores til, at politikerne fik turismepolitik på dagsordenen op til byrådsvalget –
og Johanne Bugges rapport har ikke været forgæves – for om ikke andet er det lykkedes at få samlet
kommunens turistaktører og der er dannet en forhandlingsgruppe, som gerne opnår, at få ansat en
turist/event-mager + en forening dækkende hele kommunen. Spændende hvad 2018 giver af resultat.
Men på denne generalforsamling er det vigtigt for mig at fortælle, hvordan vi i bestyrelsen ser
Dronninglund Turistforenings fremtid. Når turistforeningen for hele kommunen dannes, afgiver vi de
medlemmer som er turistaktører til den nye forening og forbliver en forening med alle de medlemmer, som
har turistinteresse og som gerne vil bidrage som støtteforening og hjælp til de mange aktiviteter, der til
stadighed vil være i vores del af Brønderslev kommune. Det kan måske være nødvendigt med
vedtægtsændringer, men indtil der foreligger noget konkret, fortsætter vi som hidtil, og Dronninglund
Turistforening har tidligere arbejdet som støtte forening til Dronninglund kommunes erhvervs-og turistchef
under samme vedtægter.

Også i 2017 fik vi en flot turistbrochure på gaden – til glæde for besøgende på messer og i butikker og alle
de steder, hvor man naturligt vil orientere sig om de mange tilbud. Med Erhvervs-og turistchef Marianne
Gade havde vi aftalt et samarbejde omkring turistbrochuren og hjemmesiden – og det gav lidt flere sider og
annoncører. Hjemmesiden visitdronninglund blev lagt under BETC´hjemmeside og det håber vi kommer til
at fungere.
Af aktiviteter skal nævnes vores kirkebesøg, som i 2017 gik til Agersted, hvor vi havde en vellykket aften
med fint samarbejde med menighedsrådet i Agersted og i 2018 er kirkeaktivitet nået til Ørum Kirke.
Hestevognsturene, som Holtegaard står for, men hvor vi er med til annoncere og udbrede kendskabet, blev
ikke det helt store – og her kan det ustadige sommervejr have haft indflydelse.

Vi deltog igen i høstdagen i Try og det bliver spændende at følge fremtiden for museet i Try, efter det er på
frivillige hænder, men også det øvrige museumsvæsen i kommunen står overfor økonomiske udfordringer,
og ny ledelse, idet Anne Dorte har ønsket nye udfordringer i Hjørring. Godt for hende men ærgerligt for os,
for hun har virkelig været et aktiv. Som turistforening er vi meget interesseret i at vore museer består, idet
de lokale fortællinger og levevilkår er gode turistmæssige værdier. Derfor håber vi også meget at Asaa
Havnemuseum kan fortsætte også efter tabet af Arne Hjelm. Ham takker vi for hans ihærdighed og viden
om Asaa. Der er stor respekt om ildsjælene og det mærkes hårdt, når alderdom og sygdom rammer. Derfor
var det også et stort tab, da Bendt Danielsen sidste vinter tabte kampen mod sygdommen, men vi er
taknemlig for den kæmpeindsats Bendt alligevel nåede at give Dronninglund Turistforening, og heldigvis
kan vi glæde os over de mange fantastiske fotos han har beriget vores turistbrochure med – også den er
netop er udkommet for 2018.

Forsiden er præget af Dronninglund Kunstcenter som afholder Skulpturbiennale i juni-juli-august 2018, en
begivenhed, vi som turistforening gerne vil promovere, da det er sådanne aktiviteter, der kan få endnu flere
til vores skønne egn –og vi kan i fællesskab højne lysten til nye udfordringer til glæde for os alle. Vi har i år i
turistforeningen besluttet at benytte Destribution Danmark til at få vores brochurer ud til så mange som
muligt for at gøre opmærksom på denne unikke skulpturudstilling. Vi har søgt Erhvervs-og turistkontoret
om tilskud til denne ekstra udgift.

Bestyrelsen forsøger at holde sig orienteret om de mange forskellige aktiviteter, der foregår, og vi dækker
bredt med det hold vi har ligesom vi gerne besøger lokale institutioner. Således var vi på Asaa Friplejehjem
og fik rundvisning og indblik i hvorledes et friplejehjem fungerer – meget interessant. Samtidig besøgte vi
Asaa Campingplads – og det er en fornøjelse at se hvorledes campingpladsen hele tiden forbedres og der
skal lyde en store tak til Laila og Frank for den ihærdighed I lægger ikke kun på pladsen men I giver
beboerne og gæsterne/turisterne service og orienterer om områdets muligheder.
Bestyrelsen arrangerer hvert år en tur ifm turismens dag – og i 2017 gik turen til Brønderslev, hvor vi først
besøgte Nygårdsminde Vingård, herefter Idrætshøjskolen og endelig Rhododendronparken og dagen
sluttede med socialt samvær med Borger 9700 i det gule hus. Vi har fået etableret et godt samarbejde med
Borger 9700, og når det er muligt deltager vi i hinandens møder og aktiviteter og føler vi på den måde kan
være med til at samle interessen for fællesskab i hele kommunen og kan inspirere hinanden. Bla. har vi
drøftet info-tavler efter at have set info-tavlen ved den runde pavillon, og vi tror, vi kommer til at høre
mere om info-tavler i fremtiden.
Vi har deltaget talrigt i et par fællesmøder arrangeret af Turist-og erhvervs kontoret, hvor formålet har
været at koordinere erhvervs og turistindsatsen og give forslag til ”Handlingsplan 2018”. Her har vi givet
udtryk for de tiltag, vi mener er nødvendige for at fremme turismen i kommunen. Vi har med glæde set, at
der er iværksat initiativer f.eks. de mange dronefilm fra hvert et hjørne i kommunen. Dejligt!

Jyske Aas skal også have en plads i min beretning. Desværre gik det ikke som ønsket – men grundideen med
Jyske Aas var og er rigtig – så derfor håber vi, at den nye Jyske Aas bestyrelse får vind i sejlene og vi vil i
turistforeningen støtte de tiltag, der måtte komme. Den unikke natur vi er omgivet af, kan ikke tages fra os
– og vore ildsjæle finder heldigvis på spændende aktiviteter – og her vil jeg bla nævne de vandreture, som
Runa har arrangeret – og i 2018 er der planlagt 2 store ture. De bliver delt flittigt på fb – så vi krydser fingre
for at det kan blive en succes.
Der er et væld af ruter og muligheder, og der er lavet brochuremateriale og hjemmesider – og i
turistbrochuren for 2018 er der en guide over hvordan man kan finde rundt i de mange tilbud.
Et nyt tiltag i 2017 var Dronninglund Gymnasiums stenlabyrint, som vi i turistforeningen gerne vil være med
til at udbrede kendskabet til. Derfor er den også nævnt i turistbrochuren og i den nye hvervefolder. En
folder vi har med i dag, for det kunne jo tænkes man kender nogen, der ønsker at blive medlem i
turistforeningen.

Vi synes selv vi har en berettigelse og får en del henvendelser på mail og telefon – og mange tror, vi er et
turistbureau. Vi svarer – at vi er en forening af frivillige, men vi hjælper selvfølgelig gerne. Vi vil gerne være
synlige – derfor var vi også med på messen i Dronninglund i september – og håber der på forårsmessen i
Brønderslev kan blive plads til at udlevere vores turistbrochure. Vi er med på campingmessen i Aalborg, og
de steder, hvor Laila ellers promoverer vort område.
I 2017 annoncerede vi sammen med andre Brønderslev aktører i den store Jyllandsguide, men har valgt at
tage en pause i 2018.
Busterminalen i Dronninglund har henvendt sig for at få diverse brochuremateriale og vil gerne indrette et
ledigt hjørne til turistinformation og vi er glade for stadig at kunne benytte Info-huset her ved
Dronninglund Slot til brochuremateriale. Så tusind tak til Dronninglund Slot, som det sidste år har haft
omskiftelige tider. Vi ønsker held og lykke til slottes nye ejere Henriette Høgsbro og Carl Christian og ved de
vil lægge alle kræfter i at få en god og solid fremtid for Dronninglund Slot og i turistforeningen vil vi gøre
vort bedste for at dette kan lykkes.
Tak til samarbejdspartnere og sponsorer. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen.
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