Formandens beretning 2018, Dronninglund Turistforening
Det er altid dejligt at vende tilbage til et år, når der er gode ting at berette – når alle de frivillige timer i et
foreningsengagement ikke er forgæves, skal man sørge for at stoppe op og nyde de resultater, der er
opnået. Og 2018 blev året, hvor Brønderslev kommune i kraft af politikere, BET og turistaktører fandt
melodien for et 3-årigt turistprojekt, der gerne skal samle turistinteressen i en bred vifte over hele
kommunen, så vi bliver synlige på danmarkskortet og får udnyttet samarbejdsmulighederne med
nabokommunerne. Julie Nielsen er blevet ansat til at stå i spidsen for dette arbejde, og Julie er inviteret til
at fortælle mere om dette projekt efter den ordinære dagsorden.
Yderligere har man i BET`s bestyrelse lovet at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med 2 personer,
som skal varetage turistinteressen, og på den kommende generalforsamling bestræber vi os på at udnytte
denne mulighed for at få valgt kompetente repræsentanter for turisterhvervet. Men vi kan ikke læne os
tilbage med korslagte arme og tro at nu kører showet. Nej – vi skal alle påvirke projektet ved at sørge for
tilslutning af medlemmer til BET og samtidig inspirere og styrke samarbejdet på tværs i kommunen.
Og hvordan ser vi så Dronninglund Turistforening i dette projekt? På sidste års generalforsamling vedtog vi
at afgive turistaktører til BET, dog således at man stadig kan være privat medlem, idet Dronninglund
Turistforening i fremtiden skal virke som en venneforening – backinggroup – med direkte forbindelse til
Erhvervs-og turistkontoret, så vi kan udnytte hinandens resurser. Vi vil stadig arbejde for at støtte lokale
aktiviteter og udbrede kendskabet til de mange fantastiske oplevelsesmuligheder. Og jeg vil med glæde
give et indtryk af vores aktiviteter i 2018.
Dronninglund Kunstcenter gennemførte i sommermånederne den store Skulpturbiennale, og vores
forening har lige fra ideen opstod og til gennemførelsen deltaget i møderne og støttet projektet – først og
fremmest med markedsføring – bl.a. i form af turistbrochuren, som gennem Distribution Danmark kom
udenfor kommunens grænser. Alle de mange frivillige omkring Dronninglund Kunstcenter udførte en
fantastisk indsats og heldigvis var det umagen værd, for Skulpturbiennalen gav genlyd ud over det ganske
land. Dronninglund Turistforening indstillede derfor Dronninglund Kunstcenter til Kommunens kulturpris
2018, og til stor glæde blev de prisvindere. Tillykke.
Også Tillykke til Voergaard, som i 2018 blev kåret til Danmarks smukkeste Herregård. Også her er der tale
om en frivillig indsats som med Middelalderdage og nye tiltag er med til at bekræfte os alle i, at vi har så
meget at byde på. I foråret blev turistforeningen inviteret til et møde, hvor man drøftede mulighederne for
at indrette Voergaards store lade med et varieret udbud af områdets attraktioner. En unik mulighed – som
vi straks tog imod og i løbet af de næste måneder blev forhallen forvandlet til en smuk udstilling med
plancher, produkter og effekter til inspiration for at udforske områdets herligheder. Voergaard besøges af
tusindvis af gæster – især mange krydstogtgæster – og vi håber vi også i 2019 får mulighed for at udstille i
laden eller være med til at lave events.
For 3 år siden tog vi kontakt til Turistforeningen i Rebild med henblik på et samarbejde, som har båret frugt.
Vi besøgte dem for godt 2 år siden og i efteråret 2018 var det så vores tur til at vise rundt i området. Vi
besøgte Dronninglund Slot, Dronninglund Kunstcenter, Dorf Mølle, Asaa Havn, Asaa Camping, Voergaard og
sluttede af hos Lars på Høhotellet, hvor vi over aftensmaden blev enige om at fortsætte det gode
samarbejde og gensidig inspiration. Bl.a. vil vi forsøge at kopiere Rebilds måde at lancere aktiviteter til
medlemmerne via mail for derigennem at synliggøre overfor medlemmerne, hvad de bla kan få for deres
medlemskab. Snart kommer der mail med indbydelse til oplæsning af Snedronningen , som foregår i Ørum
kirke. En fin lille kirke, som blev besøgt i kirkerækken sidst i maj, og hvor fortællingen om kirkeklokken var

ny viden for mange og gang på gang bliver vi bekræftet i, at der er en masse gode oplevelser lige udenfor
døren og vore kirker rummer så mange fantastiske historier.I år foregår kirkebesøget i Dorf Kirke. Vi har
efterhånden besøgt de fleste kirker i nærområdet, og nu står Dorf for tur, og det sker i samarbejde med
Menighedsrådet. Samme aften besøger vi Dorf gl. skole og vil bla. høre om skolevæsenets 300 års
jubilæum, som markeres i august på Dronninglund Slot og Dronninglund Skole, da det er i vort område man
kom først med den skoleform, vi kender i dag.

Igennem 2018 har vi glædet os over Klokkerholms initiativ med Byrhøj og Planetpladsen – Hjallerup har fået
udendørs musikscene og området ved EKKO-parken er blevet forskønnet og udvidet.
Vi var atter i år med i Høstfesten i Try, og vi glæder os over de mange frivillige som kæmper for at holde liv i
Egnssamlingen i Try. Der er nye tider for kommunens museer – og Dorf Møllegaard er blevet
samlingsstedet og pt kommunens eneste museum med ny museumsleder Anne Provst, og endda også nyt
navn MOSS – Museet for Forsyning og Bæredygtighed. Vi håber de nye tiltag vil være positivt, da
museumsverdenen er betydningsfuld for turismen – det ved I også her i Asaa, hvor der ydes en stor frivillig
indsats på Havnemuseet.
I kan jo noget særligt her i Asaa – utroligt som I år efter år kan arrangere den ene stor fest efter den anden
på havnen og på festpladsen med hestevæddeløb – og Asaa Camping kan med beliggenhed og aktiviteter
trække mange gæster og fastliggere til området. Vi støttede byforskønnelsen med et mindre beløb, da vi
påskønner at borgere påtager sig opgaven at gøre rent og pynte tomme butiksruder. Vi glæder os over, at
der løbende sker fornyelser på havnen, og alle nye tiltag om aktiviteter bydes velkommen. Derfor har vi
sammen med Thierry støttet køb af paddleboards og håber derigennem at få endnu mere liv på havnen.
Kærlighed og omsorg for det område vi lever i til dagligt har fået et nyt ord ”Bæredygtighed” – og da det er
noget som vedkommer os alle og især vores efterkommere, er det et ord vi ofte støder på, og i vores
kommune blev der i 2018 afholdt Bæredygtighedsfestival, hvor nogle af vores bestyrelsesmedlemmer
deltog aktivt. Men det kræver mange frivillige og også nytænkning fra etablerede institutioner, og senere i
aften kommer vi helt sikkert ind på nogle af de mange gode forslag og ideer.
Men det handler ikke kun om nye tiltag, der er også brug for at vedligeholde og forbedre nogle af de
eksisterende aktiviteter. For et par år siden fik turistforeningen sammen med kommunen sørget for en
tiltrængt renovering af motionsstien ved Lunderbjerg. De ønskede nye forhindringer er nu på plads og nyt
skilt i udsigtstårnet er bestilt. Vi får – ja det er mest Runa – informationer vedr. kommunens mange stier,
som forståeligt kan trænge til udbedring, når naturen spiller ind. De mange stier er med til at øge
kendskabet til vores dejlige område, og i turistbrochuren for 2019 har vi udvidet informationen og fået flere
områder med fra den vestlige del af kommunen. Brochuren ligger rundt om på bordene, og igen i år er det
lykkedes ved samarbejde med BET og Basis Tryk og vores lille forening at levere en uundværlig guide både
for medlemmer, kommunens indbyggere og vores gæster.
Tak til sponsorerne, tak til Dronninglund slot, som giver os mulighed for at anvende INFO-huset. Tak for
godt samarbejde med kommunen, BET, rigtig mange lokale foreninger og sidst men ikke mindst
bestyrelsesmedlemmerne, som repræsenterer de lokale egne i den østlige del af kommunen, så vi er
bevidste om de ting, der rører sig. Så selv om vores turistforening i år fylder 70 år, er der ikke tegn på at gå
på pension, men ligesom der igennem de mange år er sket ændringer, er foreningen åben for gode forslag
og bæredygtigt samarbejde. TAK
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