Beretning til generalforsamlingen i Alhedens Borgerforening onsdag d. 13. marts 2019.
Hvem repræsenterer Frederiks? Hvem skal udtale sig, hvis man vil høre noget om Frederiks?
Det er faktisk Borgerforeningen. Der er vist ikke så mange i selve Frederiks, som tænker på
denne måde, for så ville man nok komme mere på banen. Jeg har tænkt på det flere gange,
når en journalist eller kommunen har ringet eller bedt om en udtalelse. Det kunne da være,
jeg skulle have udtalt noget helt vildt for at få folk op af stolene. Det gjorde jeg ikke, for
Frederiks skal bevare det gode omdømme, byen har.
Borgerforeningen har ca. 306 medlemmer – ikke alle har betalt endnu – derfor et ca. antal. Til
hjælperfesten var vi 46, og det vil sige 15 % af Borgerforeningens medlemmer, der har været
aktive i løbet af 2018. Det er vel ikke helt dårligt, men vi kan altid bruge hjælpende hænder og
hjerner.
Der er forskellige aktiviteter og ansvarsområder bestyrelsen har taget sig af i løbet af året. Af
vores fantastiske omdelere har I alle fået en flyer i postkassen, hvor I kan se, hvad vi går og
arbejder med. Hvis I så godt efter, var der små stjerner ud for mange af aktiviteterne. Det er
de frivillige, der er stjernerne i Frederiks, og som sørger for at vores samfund her fungerer, og
som lever op til overskriften på den uddelte flyer:
Skal Frederiks være et aktiv for dig? Så skal du være aktiv for Frederiks!
 Anlægget med legeplads, shelters,
 Snapstinget
petanque. **
 Facebook **
 Pakhuset.*
 Julemarked *
 Flagallé, (FDF sætter flagene op)**
 Julebelysning **
 BorgerNyt (4 blade om året)
 Hjælperfest
- der er faste omdelere og redaktør**
 Affaldsindsamling (et bysamarbejde)
 Folder om Frederiks, ny udgave**
 Hjemmeside med alle oplysninger **
** til disse har vi faste hjælpere
Der sker meget i Frederiks
(kalender, reservation af Pakhuset og
byskiltene, find bolig i Frederiks mv.)
 Sct. Hans *

Pakhuset
Pakhuset har heldigvis været brugt til mange forskellige aktiviteter, og heldigvis af flere af
vores medlemmer. Pakhuset kan benyttes både af borgerne i Frederiks, cykelturister i
sommerhalvåret m.fl. samt til et minimuseum. Det er kun Borgerforeningens medlemmer,
der kan leje Pakhuset. I sommerhalvåret er der dog uden betaling åbent fra 8-17. På
alhedeborger.dk er der en kalender for udlejning af Pakhuset.
Der er indkøbt rengøringsmidler og redskaber, så man kan gøre rent efter sig. Der er
kaffemaskine, elkedel, men ingen service etc. Der er installeret en intelligent røgalarm, et
kølefryseskab, et app-styret elektronisk låsesystem på yderdøren, som dog ikke virker
efter hensigten.
Minimuseum
Arne B. Christensen m.fl. er i fuld gang med at finde materiale til en miniudstilling om, da
der var jernbane i Frederiks. Heldigvis er der kommet flere effekter og billeder. Flere af
billederne vil nu blive printet ud i stor størrelse, så der kan komme en udstilling i stand. Vi
har nogle eksempler med i aften.
Brugergruppe for Pakhuset
Sidste år håbede vi, mange var interesserede i at gå ind i en brugergruppe for Pakhuset,
hvilket ikke lykkedes. Connie Stentebjerg har dog været i kontakt med hundelufterne, så
der er 6 personer som på skift vil se efter Pakhuset sidst på eftermiddagen/aftenen i
sommerperioden.
Selv om Pakhuset bliver tilset hver dag, kan et åbent Pakhus vel ikke stå uden fast
rengøring. Det må vi så betale os fra, hvis ikke der er flere frivillige, der går ind.
Anlægget
Der er altid god aktivitet i anlægget. Både shelters, legeplads, borde og bænke samt toilet
har været til glæde for byens borgere samt vejfarende. Vi havde dog en periode i sommer,
hvor der ikke måtte bruges åben ild. Her i foråret lægges et nyt lag stenmel på stierne, så
de igen er helt jævne og fine.
Anlægget, toilettet og området om Pakhuset holdes rigtig flot. Legepladsen er blevet gået
godt efter og repareret. Der har igen været udfordringer med svineri på toilettet, men efter
vi i efteråret/vinter har låst til aften og låst op om morgenen går det fint. Der er tre, som
skiftes til dette.
Alhedens Borgerforening arrangerede affaldsindsamling lørdag den 21. april som en del
af en landsdækkende indsats. 28 børn, forældre og bedsteforældre mødtes til morgenkaffe
i Pakhuset, og godt beværtede gik vi alle ud og samlede 150 kg affald ind. Byens
Kagemand og Dagli’Brugsen havde doneret rundstykker, kage og ½l vand.
Ved Forårsmessen d. 7. april repræsenterede vi Borgerforeningen med nogle aktiviteter
og forsøgte at kapre medlemmer, hvilket også til dels lykkedes. Det bliver nok lidt
anderledes dette forår.
Til Sct. Hans havde vi igen lejet et stort telt, så et evt. regnvejr ikke skulle genere os for
meget. Gymnasterne fra AIF gjorde stor lykke med deres opvisning, hvilket vi håber at
kunne gentage. AIF blev også flot repræsenteret, da deres formand, Pia Viller Arendt,

holdt en meget fin båltale. For at tilgodese den nye delikatesse i Dagli’ Brugsen fik vi
maden derfra, og bestyrelsens og hjælpernes arbejde blev afhjulpet. Sådan en ændring
giver selvfølgelig nogle udfordringer, da der skal bestilles og betales i Brugsen først, men
mon ikke vi alligevel skal gentage arrangementet. Bestyrelsen var rigtig glade for den fine
og gode stemning, de mange positive bemærkninger, og den store opbakning.
Om formiddagen før Sct. Hans deltog vi i Snapstinget med en i forhold til sidste år lidt
minimalistisk stand. Der var uddeling af foldere om Frederiks samt papirer om
byggegrunde og huse i Frederiks. Vi har også været rundt med foldere til de
ejendomsmæglere, der har huse til salg i Frederiks.
Vi må selvfølgelig ikke glemme flagalléen. Det er fantastisk, når alle flag inklusive det
store ved Kartoffelpigen er oppe, og man kan sådan set godt blive helt stolt af Frederiks.
Samarbejdsmøder
I en by som Frederiks med flere aktive foreninger og institutioner mener vi, det er vigtigt, at
der sker et samarbejde mellem disse. Derfor tog Borgerforeningen initiativ til et møde d.
16. maj i Pakhuset. 19 personer mødte frem repræsenterende 10 foreninger eller
institutioner, hvilket var et flot fremmøde. Vi har siden haft flere gode møder, og det er nu
bestemt, at vi mødes 2 gange om året.
En udløber af dette samarbejde er, at nu kan man i kalenderen på Borgerforeningens
hjemmeside se arrangementer fra de andre foreninger/institutioner og fra Grønhøj,
Havredal og Skelhøje.
En anden udløber af samarbejdsmøderne har været oprettelse af et Kultur- og Festudvalg,
da der var flere som ønskede en form for byfest, men ikke som de tidligere. Dette udvalg
har også haft et par møder og en Kartoffelfestival d. 4.-6. oktober er under forberedelse.
Områdefornyelse
Da Alhedens Borgerforening i 2016 vandt 25.000 kr. ved at blive nr. 2 som Årets by,
donerede foreningen beløbet til Områdefornyelsen. De står stadig på vores konto, men nu
sker der noget. Der er fra kommune og stat afsat 4.5 mio. til Områdefornyelsen, og
arbejdet med planlægningen er gået i gang. Følgegruppen på 15 personer her fra
Frederiks samt fire fra kommunen samt et eksternt arkitektfirma, LapLand, har allerede
haft flere møder og mandag d. 4. marts var der et orienterende borgermøde. Den 8. april
er der igen Borgermøde i Kulturhuset, hvor der kommer mere færdige løsninger på bordet.
Lyngsøparken er nu også blevet en Børneskov, og vi har været til et par møder med
kommunen, dels i skoven dels på skolen. Der bliver et overdækket madpakkehus,
bålplads, lykkehjul og meget mere. Glæd jer. Jeg må sige, at både til Områdefornyelsen
og Børneskoven har Viborg kommunes folk været meget kompetente og lyttende.
Julemarkedet lørdag d. 17. november blev igen afholdt i Kulturhuset. Der var 27
forskellige boder, så der var nok at se på og købe. Der var tilfredshed fra boderne, men vi
er ikke helt sikre på, om der var lige så mange besøgende, så måske skal der ændres lidt
på arrangementet for at lokke flere til.
Julebelysning i Frederiks
Så kom julebelysningen op, og efter nogle udfordringer virkede alle juletræerne. Juleaften
var alle i gang, og det så rigtig flot ud. I år vil de sidste master også få juletræer sat op,
men der skal lige relæer op først, hvilket Borgerforeningen har bestilt og vil betale.

I Pakhuset havde mange frivillige haft gang i juleforberedelserne med fremstillingen af den
nye julebelysning til Frederiks, og tak til de mange frivillige og til Jørgen Maagaard og især
Arne Christensen for at have sat gang i dette.
Hjælperfesten for alle de frivillige blev afholdt i Dagcenteret lørdag d. 12. januar. Som
sidste år blev det en meget vellykket dag med en dejlig frokost, diverse drikkevarer, gåder
og konkurrencer, og Arne Christensen viste også i år nogle historiske film fra Frederiks.
Medlemsbladet BorgerNyt, den fine hjemmeside, alhedeborger.dk, Borgerforeningen på
Facebook – alle administreres de af Arne Christensen, som er utrolig aktiv, og en stor tak
for det. Det er virkelig betydningsfuldt for Frederiks at have disse
kommunikationsmuligheder
Bestyrelsen
Vi har haft 9 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen sidste år. Bestyrelsen og de 2
suppleanter indgår på lige fod med resten af bestyrelsen.
Svend Thorsen har taget arbejdet med at være kasserer, selv om han ikke er i
bestyrelsen. Tak for det Svend. Jeg synes, vi har haft et godt og ofte humoristisk
samarbejde om regnskabet.
I forhold til sidste år er bestyrelsesmøderne heldigvis blevet kortere. Vi har fået lavet en
årsplan samt nogle gode vejledninger til de forskellige arrangementer, så vi ikke skal starte
med den dybe tallerken hver gang, ligesom det er meget nemmere for andre at gå ind i et
arrangement.
Bestyrelsen skal have tak for gode, humørfyldte møder, og tak til bestyrelsens ægtefæller,
som har været en stor hjælp ved arrangementerne, men tak især til bestyrelsen for jeres
arbejde og positive væremåde.
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.
Ole Mølgaard

