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Formandens beretning: 

Det har været et blandet / spændende år vi er gået ud af.  
Der har været arrangementer og en del arbejde. 
En stor tak til alle i bestyrelsen og andre i byen, som har kunnet afse 
tid til at hjælpe med gøremål. 
 
I det forløbne år har der været arrangementer som: 
En guidet tur på Børglum Klostervej og Trekanten, med fortælling af  
Per Lehmann. Vi har været på besøg i Løkken Miniby, værksted og plan-
tagen. Der har været jul i Vittrup Gl. Mejeri, hvor der var god tilslutning 
af 80 personer. Det seneste har været foredrag med  
Niels Clemmensen og spisning, afholdt på Vittrup Fri Fagskole, med god 
tilslutning på godt 40 personer.  
Alle de nævnte arrangementer har været gratis, det er naturligvis med 
hjælp fra arven efter Karen Jespersen. 
Vi har desværre måtte aflyse 3 arrangementer. Et foredrag med advo-
kat Poul Gudberg, en vinsmagning og julefrokost. Tilslutningen var ikke 
stor nok – desværre.  
 
Det er nu et år siden, at bygningen ved siden af ventesalen blev revet 
Ned. Samtidig med dette var vi i gang med ansøgning til Kommunen 
For tilladelse til omlægning af vejen. 
Da den kom i hus, kunne vi fortsætte med at planlægge grundens 
Udseende, med hjælp af en arkitekt. 
Derefter tilbud fra entreprenør og anlægsgartner. 
Så i slut af 2019 kom der gang i arbejdet.  Vejen blev omlagt og  
Furrebæk Anlægsgartner kom i gang.  
Det hele er tæt på at være færdigt. 
Mange har hjulpet til for at beskære træer, tage hegn ned o.s.v. 
Alt i alt har det fra start taget 2 år. Men et positivt resultat. 
 
Vi har stadigvæk en potentialeplan for Vittrup, som der arbejdes 
Kraftigt med. For et år siden troede jeg, at vi kunne tage de første skridt  
I 2019, men så hurtigt går det ikke. Det kræver mange midler, så der 
har 
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Været travlhed med ansøgninger om fondsmidler. 
Det handler om pladsen foran Skummesalen og området ved siden af 
Børnehaven.  
 
Det er skønt at se, at der for alvor er kommet liv i vores skole –  
Vittrup Fri Fagskole. Jeg tror helt bestemt, at  
Forstander Casper Nellemann er den rette til jobbet. Han har mange 
Bolde i luften og går ikke af vejen for nye ideer. 
 
Vores antik-dame sagde lejemålet op af forretningslokale i ventesalen 
Her i efteråret. En ny idé kom frem – vi laver vores egen retro/genbrug. 
Som tænkt – så gjort. Man lejer en reol, og hjælper med salg. 
Der er i øjeblikket 11 medlemmer. Så det er fremtiden lige nu. 
 
Hvad det nye år kommer til at byde på er for tidligt at sige, 
Men vi håber naturligvis på gode arrangementer, som mange kan støtte 
op omkring. 
Men I er altid velkommen til at komme med ideer. 
 
Formand Inger Andersen 
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Bestyrelsen anno 2020 

 

Formand:       Inger Andersen, 20576887 

Næstformand:   Helle Brogaard, 20496344 

Kasserer:     Poul Erik Kammer, 40441715 

Sekretær:    Jesper Larsen, 60452053 

    Annette Steen, 20835072  

Suppleanter:  Finn Østergaard, 27163888 

    Peter Brinkmann Nielsen, 22308511 

Hjemmeside/blad: Thomas Fisker, 30266397 

 

Kontingentpriser : 

Husstand 150,00 kr.  Husstand - Pensionist 100,00 kr. 
Kontakt bestyrelsen hvis du ikke har fået betalt for med-
lemskabet.  
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Vittrup Fri Fagskole 

Da vi indviede skolen officielt den 18. januar 2018, sammenlignede jeg 
skolen med Rubjerg knude fyr forstået på den måde at skolen er Vittrups 
fyrtårn. Nu har murer Keld så flyttet fyret. Vi har også flyttet skolen, ikke 
fysisk med store kraner og masser af hjul, den måde skolen er flyttet på 
er, fra at være en stor mørk, tom skole, til at være en skole med lys og liv 
igen. Det er flere år siden det har set så lyst ud for skolen som det gør 
lige nu. 

Det har været en lang og sej kamp, fra den stiftende generalforsamling 
27 oktober 2016 til nu, hele den historie skal I ikke trækkes med igen, jeg 
kan dog ikke lade være med at fortælle at skolen i flere omgange har væ-
ret meget tæt på at lukke. På et tidspunkt mistede vi godkendelsen til at 
drive skole, fordi vi ikke kunne præstere de 24 års elever, det var op ad 
bakken. 
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Så sent som op til sommerferien sidste år var vi ikke klar over om det var 
muligt at åbne skolen igen efter sommerferien, men resultaterne fra de 
elever der har været på skolen og troen på at der nok skulle komme flere 
elever og en fantastisk opbakning fra Sparekassen Vendsyssel gjorde at vi 
ikke opsagde vores personale og dermed lukke skolen, slog dørene op til 
et nyt skoleår igen i august. 

Det har så heldigvis vist sig, at 
det var den rigtige beslutning, 
skolen har i dag over  
30 elever.  

Personalet på skolen svare til 
godt 13 fuldtids ansatte fordelt 
på godt 20 ansigter, det er me-
get personale, men målgruppen 
kræver 100 % opmærksomhed 
til den enkelte, hvis vi fortsat 
skal have den kvalitet i skolens 
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arbejde. Nogle har måske lagt mærke til at der er kommet et par køretø-
jer på vejen med skolens logo, der bliver kørt i mange retninger med ele-
verne, mest er nok kørslen til praktiksteder men også kørsel til sport og 
oplevelser. 

Der er ingen tvivl om at kommunerne har fået øjne op for vores skole i 
Vittrup, der er mange der kontakter skolen, for rundvisning og i nogle 
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tilfælde for at starte op på skolen. Vores mål er ca. 40 elever, det svarer 
til det antal værelser der er på skolen.  

Vi har indtil nu drevet skolen på Sparekassens nåde, det vil sige, at den 
eneste indtægt der har været er elevernes egen betaling og de indtæg-
ter der er via lejemål. Statsstøtten som jo er det der gør at der kommer 
lidt mere fornuft i regnskabet, ligger og lurer lige om hjørnet. Vi har op-
arbejdet en stor gæld, men ikke større end at vi selv og sparekassen har 
troen på at det muligt at drive skole i Vittrup. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i vores generalforsamling man-
dag den 20/4, her vil der selvfølgelig være en grundig orientering om 
skolen og fremtidsplanerne. 

Niels Mariegaard  

Formand Vittrup Fri Fagskole 
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www.event-park.dk 

Familieforøgelse. 

Camilla Hartmann Falk og 

Lars Bæk, Vittrup Hedevej, 

har fået endnu en lille guld-

klump, en lille pige – Frida. 

De har i forvejen datteren 

Olivia på 4 år. 
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Konfirmander i Vittrup 2020 

Andreas Hedegaard Hansen 

Freja Bonderup-Knudsen 

Johanne Aagren Bæk 

Karoline Andersen Mariegaard 

Thomas Pedersen 
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Lidt om hvad der er sket på Lokalhistorisk Arkiv i Vittrup  
 

Når jeg ser tilbage på året 2019 er der sket flere ting her på arkivet.  
Først var der jo mange ting jeg skulle lære omkring arbejdet på et arkiv 
jeg var jo nyvalgt til bestyrelsen.  Det er jo ikke bare at sætte tingene i 
mapper det skal jo også være til at finde igen. Så vinteren/foråret 2019 
gik for mig med at være på kursus forskellige steder for at lære noget om 
hvordan man opfører sig i et arkiv. 

Da så foråret kom viste det sig at arkivet i Vittrup havde 25. års jubilæ-
um, dette blev fejret med en lille reception den 12 maj. Her havde vi et 
fint besøg af både lokale folk og folk fra vores nabo arkiver. 

Så først på sommeren fik vi en henvendelse fra en beboer her fra lokal-
området om at han havde mange gamle aviser liggende og om vi var in-
teresseret i dem.  Vi sagde jo hurtigt ja men blev godt nok overrasket, da 
vi så mængden. Der var alt det jeg kunne læsse på min trailer som er 3½ 
meter lang.  Da havde vi noget arbejde, først blev det grovsorteret og 
lagt ind i Arkivet i nogle sække.  Først derefter indså vi hvilken opgave vi 
havde påtaget os med at gennemlæse disse aviser for at finde det som 
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Hvis man ønsker 
at bruge grillen 
ved bålpladsen 
er man mere 

end velkommen 
til at kontakte 

bestyrelsen for 
at få den låst ud 

af skuret. 

havde med Vittrup at 
gøre. Vi er jo kun 3 i 
Arkivets bestyrelse, 
men heldigvis var der 
et par frivillige her fra 
byen som tilbød deres 
hjælp med gennem-
læsning af aviserne.   

Dette blev så sat lidt i 
system, sådan at vi nu 
mødes på Arkivet hver 
anden mandag formid-
dag i et par timer og læser gamle aviser. Så registrering til databasen Ar-
kibas foregår der hjemme på vores egen computer.  Men lige p.t. arbej-
der vi med en plan så vi kan sidde på Arkivet og registrere. 

Søger du en eller anden ting omkring Vittrup så gå ind på Arkiv.dk og søg.  
Finder du noget som er interessant kommer du bare ind til os når vi sid-
der her så kan vi finde de originale ting vi har på det. Frem over har vi 
nok planer om vi vil være her hver anden gang om aftenen. Måske det 
passer dig bedre. 

Går der flere her i byen eller omegn som vil hjælpe os med at læse gamle 
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aviser er i velkommen ind og få en snak med os, og se om ikke det er no-
get for dig. 
Måske er der også nogen som ligger inde med ting eller udklip eller må-
ske bare deres viden som burde være på arkivet så kom ind til os inden 
det går tabt. 

Her ved generalforsamlin-
gen i januar var der en en-
kelt ændring til bestyrelsen, 
Jesper Larsen trådte ud og 
ind kom Bente Kærgård 
(Skomagerens hus) 

Dette var som jeg har ople-

vet mit første år i arkivet.    

MVH Poul Erik Kammer 
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Aktiviteter for 2020: 

26. April:             Affaldsindsamling i by og nærmeste omegn 

     (landsindsamling) 

12. maj:             Besøg på Minkfarmen Norden  

              Kom ind og se Minkfarmen Norden på Børglum 

      Klostervej, i den spændende tid hvor hvalpene    

      bliver født. Fortælling fra farmens begyndelse og 

      den daglige drift. 

             Afsluttes med kaffe og kage på farmen. 

August:            Aftenbesøg i Cirkusgården, Løkken 

27. november:   Jul i Vittrup Gl. Mejeri 

                           Gudstjeneste i Vittrup kirke efterfulgt af gløgg og 

            æbleskiver, afsluttet med at tænde byens juletræ. 
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28. november:   Julefrokost i Skummesalen 

31. December:    Nytårs champagne 

     Kl. 2400 er Borgerforeningen vært med    
     champagne på legepladsen. 

 

2021.  

25. Januar:    Borgerforeningens generalforsamling 
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HOLD FEST PÅ LYKKESHOLMGAARD 

- Hold dejlige fester med venner og familie med fra 45 til 100 personer. 

- En helt fantastisk kok der sørger for at der er lækker mad og nok til alle ganer. 

- Super hyggeligt udeområde med siddepladser til mere end 54. 

- Grillhus i haven hvor det er muligt at grille både burgere, gris eller lam. 

- Romantiske og hyggelige kroge med bl.a. udepejse og pavillon. 

- Mulighed for overnatning for 25 personer på gården og op til 50 personer i  

nærområdet.  Vi sørger for transport imellem disse steder. 

- Hold forlænget weekend med jeres venner og familie i dette skønne område. 

Kontakt Ann Bouisset, Lyngby Torp 84, 9480 Løkken, tel: 53710065, ann@bouisset.com 

lykkesholmgaard.com 
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BYENS HJERTESTARTER 

Vores hjertestarter, som er placeret 

på bygningen ved ventesalen, skal 

vedligeholdes hvert år, hvis den skal 

være funktionsdygtig. 

Giv gerne dit bidrag dertil – stort som 

småt. 

Bidrag kan indbetales på vores Hjerte-

starter konto: 

Regnr. 9033  Konto nr. 0001068857. 

Af hjertet tak.  
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Grunden ved ventesalen 

Løkkensvej 829 B, hvor der lå et ikke særligt kønt hus, kom heldigvis med 

i en nedrivningspulje tilbage i start af 2018.  

Alt er ikke bare ligetil. Forud for dette var der naturligvis forhandling 

med ejer om prisen, en licitation for alle nedrivninger i Kommunen, som 

blev afgjort i slutningen af 2018. Meningen var, at grunden skulle over-

Løkkensvej 825 9480 Løkken 
mail: vittrupmaler@gmail.com 

Hvis du vil følge med i hvad 

der sker, og hvornår det 

sker i Vittrup, så har man 

mulighed for at melde sig til 

SMS—service eller 

 mail—service.   

Send mail til vit-

trup.by@gmail.com eller 

SMS til 91 54 60 46 
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drages til Vittrup Borgerforening og sammenlægges med grunden, som 

Borgerforeningen ejer, hvor der er ventesal, lokalarkiv, forretningslokale 

og en legeplads. 

For at realisere dette måtte vi til en start ansøge Vejdirektoratet for om-

lægning af vejen. Det blev gjort i oktober 2018 og i slutningen af januar 

2019 havde vi en formel godkendelse. Derefter skulle vi ansøge Hjørring 

Kommune om tilladelse til omlægning af vejen. Så i slutningen af maj 

2019 havde vi en tilladelse. 

De forberedende øvelser 

kunne nu påbegyndes. Vi 

havde en arkitekt til plan-

lægningen af grunden, og 

efter møder og skriverier var 

tegningen klar. Tilbud på 

arbejdet skulle i hus, og i 

slut af november 2019 kun-

ne BV kloak & entreprenør 

flytte vejen, og dernæst gik 
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Furrebæk Anlægsgartner i gang med grunden. Der er blevet lagt fliser, 

anlagt 3 P-pladser, plantet træer og buske. Der mangler den sidste finish, 

men det bliver når vejret tillader det. 

Jeg synes, at det hele har været umagen værd. Et flot resultat, som pyn-

ter i midtbyen. 

Inger Andersen 

 

SMS service 

91 54 60 46 
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Husk at der den 26. april er affaldsindsamling i Vittrup. 

I år vil der være en lille konkurrence for dem der møder op og 

deltager i indsamlingen. Inden vi går i gang, gættes der på hvor 

mange kg. affald der bliver samlet, og vedkommende der kom-

mer tættest på, vinder 

lidt lækkert til ganen. 
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