Jerslev Haandværker- og Borgerforening

1908 - 2008

Jerslev Håndværker- og Borgerforening blev stiftet på et møde i Jerslev
Forsamlingshus den 8. juli 1908.

Bestyrelsen blev valgt ved skriftlig afstemning og kom til at bestå af
karetmager Viggo Møller, købmand J. Jensen, lærer Bech, skrædder
Poulsen og Peter Høholt, alle af Jerslev by. Som revisor valgtes
mejeribestyrer Christensen, Jerslev by, og pastor Pommerenche,
Jerslev præstegård.
Den 17. juli 1908 holdtes det første bestyrelsesmøde i Jerslev Skole.
Her valgtes lærer Bech til formand, købmand Jensen til kasserer og
Peter Høholt til næstformand.
Man vedtog at trykke 100 eksemplarer af vedtægterne og 500
medlemskort, hvoraf hvert skal gælde for et kvartal. Medlemskortene
skal have fire forskellige farver.

Det var ikke så let at blive optaget som medlem i foreningen. Et
medlem skulle være fyldt 18 år og have boet i sognet i mindst ¼ år.
Ingen kunne optages uden ved ballotation (afstemning med kugler).
Et vordende medlem skulle have et flertal for sig. Hvis optagelse blev
nægtet, kunne han ikke indskrives til optagelse før efter ¼ års forløb.
Kvartalskontingentet blev fastsat til 50 øre. Hvis et medlem kom til at
skylde for tre måneder ”bliver Vedkommende at udslette af

Foreningen”.

Som sidste punkt på det første bestyrelsesmødes dagsorden vedtages
det at indrykke en bekendtgørelse i et dyrlægeblad, hvis et sådant
findes, ellers i Politikken, om at der søges en dyrlæge. Annoncen skulle
have følgende ordlyd:
Dyrlæge

I en større landsby i det nordlige Jylland er der udmærket plads for en dyrlæge
snarest.

Billet mrk. ”Dyrlæge” modtager bladets kontor.

Her følger nu en gennemgang af borgerforeningens protokoller med
udpluk, som forfatteren har syntes var vigtige for tiden, særprægede
og sjove eller meget anderledes end nutidens bestemmelser.

Der går godt og vel et halvt år, inden der igen holdes bestyrelsesmøde,
nemlig den
28. januar 1909
Her vedtoges det at indvarsle medlemmerne til generalforsamling
søndag den 31. januar kl. 4 ½ . (Det må siges at være en kort
indvarslingsfrist).
På mødet gennemgik bestyrelsen den del af valglisten til
sognerådsvalget, der angik Jerslev skoledistrikt. Listen blev skrevet af.
Når valget til sognerådet bliver udskrevet, vil bestyrelsen indbyde
byens beboere til et prøvevalg for at tage bestemmelse om kandidater
for byens vedkommende. Bagefter skal hele skoledistriktets beboere
indbydes til prøvevalg.

31. januar 1909
På den varslede generalforsamling blev Peter Høtoft og lærer Bech,
der efter lodtrækning afgik, genvalgt, hvilket også revisor pastor
Pommerenche blev.
Man kan undre sig over, hvordan man fik folk gjort bekendt med
møder o. lign., for på bestyrelsesmødet søndag den 21. februar
vedtages at indbyde byens borgere til møde den 23. februar for at
finde ud af ” hvem byen skal stemme på til sognerådet”.

Skoledistriktets beboere indbydes til møde den 24. februar for at få lavet en
kandidatliste.

Her er et stop i protokollen, for næste referat er fra foreningens
generalforsamling i
Februar 1913

Fra den første bestyrelse fortsætter købmand Jensen og Peter Høholt,
mens købmand Hansen, Jens Iversen og murer Hagbart nyvælges.
Revisorerne bliver genvalgt.
Det vedtoges at slette indskuddet ved indmeldelse i foreningen. Der
indkaldes til en ekstra generalforsamling ugen efter.

21. februar 1913
Købmand Jensen vælges til ny formand og købmand Hansen til
kasserer. På den ekstraordinære generalforsamling blev det endelig
vedtaget at slette indskuddet.

26. maj 1913
Det vedtages, at murer Hagbard skal antage en fast mand til at rense
byens kloakker en gang om måneden ”eller når det er fornødent”.
(Hvem mon der bestemmer, hvornår det er fornødent?)
Tre bestyrelsesmedlemmer skal måle fortovet op uden for hvert
matrikelnummer, der støder op til landevejen gennem byen for om
muligt at lave et overslag over, hvad det vil koste at få nedlagt
cementkantsten, hvor det tiltrænges.
Endvidere skal de to købmand spørge andre næringsdrivende, om de
ønsker at blive medlem af foreningen.

26. januar 1914
På generalforsamlingen afgår Peter Høtoft og Jens Jensen. I stedet vælges
bager Bach og Edvard Skræm. Det blev overladt til bestyrelsen at finde et
lokale til foreningen. Det henstilledes til bestyrelsen at ordne forholdene m.h.t.
vejforholdene og fortovene igennem byen.

På et efterfølgende møde vælges murer Hagbard til formand og bager
Bach til kasserer.

2. april 1914
Det vedtages at få sagfører Kjær til at affatte en deklaration angående
brolægning af gaden.
Et foreningslokale lejes af Jens Iversen indtil den 1. november 1914.
Pris: Det en restaurering af lokalet vil koste.
Fra udstykningsudvalget af gadejorden i Jerslev er indkommet en
sparekassebog lydende på ca. 700 kr. + et kontantbeløb på 35 kr., dog
med det forbehold, at ca. 5 kr. skal udbetales til fire forskellige
personer på anfordring.

14. april 1914
Det vedtoges at afholde medlemsmøde i foreningens lokale hver
onsdag aften kl. 8. Der ønskes ændring af foreningens love. Modeller
fra andre foreninger fremskaffes.

28. september 1914
Det henstilles til sognerådet at rense begge kloakgrøfterne, som går ud fra
byen samt de kloakker, der er i siden af vejen gennem byen. Bestyrelsen vil
lægge al kraft ind på at få lagt fortov langs med vejen gennem byen.

15. april 1915
Murer Hagbart bliver genvalgt til formand.
Nedlægning af fortov gennem byen udbydes til de tre stedlige håndværkere.

19. april 1915
Til nedlægning af fortov var indkommet tilbud fra murer Lars Pedersen, murer
Jens Jensen og murer Hagbard.
Murer Hagbards tilbud lød således:
12” gange 7” kantsten á 1,25 kr.
12” gange 6” kantsten á 1,15 kr.
8” gange 8” fliser pr. kvadratalen 1,00 kr.

Murer Hagbarts pris på fliser lå henholdsvis fem og ti øre under de andres,
mens de øvrige priser stort set var ens. Murer Hagbards tilbud antages på
følgende betingelser:
Der angives tykkelse på slidlag. Hindringer for nedlæggelse fjernes af
overtageren, så der ikke ved nedlæggelsen af kantstenen kan påføres
foreningen nogen ekstra udgift. Bestyrelsen skal skaffe det fornødne sand til
nedlæggelsen, dog skal overtageren bestille det tre dage, før det skal bruges.
Arbejdet skal være fuldført inden 1. august, dog senest den 15., fra hvilken
dag, der skal erlægges en dagmulkt, stor 5 kr.
Betalingen erlægges på følgende måde med 2/3 efter som arbejdet skrider
frem, alt efter bestyrelsens skøn. Resten betales, når arbejdet er færdigt og
godkendt af bestyrelsen.
(Det vil nok ikke blive svært at få bestyrelsens godkendelse, da murer Hagbart
jo er formand).

24. august 1915
På mødet vedtages at betale nedlæggelsen af kantsten ved Jens Gaarden,
snedker Larsens enke og Anton Nielsens enke, som har nægtet at betale. Der
skal affattes og afleveres et andragende til sognerådet angående tilskud til
borgerforeningen, hvilket købmand Provstgaard og murer Hagbart skal sørge
for.

28. februar 1916
Generalforsamling skal holdes på Jerslev Kro den 8. marts. På valg er snedker
Skræm og bager Bach. Der skal vælges ny revisor i stedet for L.P. Jørgensen.

Her slutter den første protokol, selv om den har mange blanke sider. Af
etiketten på forsiden kan ses, at protokollen oprindelig har været tænkt som

”Regnskabsbog fra ? januar 1836. I.K.P.”

Desværre begynder den næste protokol, Lokalhistorisk Arkiv er i besiddelse af
først i 1936. Bag i bogen skriver et afgående bestyrelsesmedlem, Arne Larsen,
at protokollen fra 8.-7.-1908 til 3.-11.- 1936 er borte.
Men som det ses af ovenstående, eksisterer protokollen fra 1908 – 16.

10. marts 1916.
Generalforsamling. Der vedtages en vedtægtsændring. Bestyrelsen udvides til
syv mand, hvoraf de to skal være landmænd.
Medlemsmøde skal holdes den 1. onsdag i hver måned. Formanden eller et
bestyrelsesmedlem skal være til stede.

(Det er på den tid sjældent, at formanden sidder mere end et år.)

14. juni 1920
Et forslag om at borgerforeningen skal pynte dyrskuepladsen og bekoste
musikken under dyrskuet den 26. juni vedtages.

17. januar 1921
Generalforsamling: Manufakturhandler Bundgaard stiller forslag om oprettelse
af en spareforening ”Julens Glæde” og oplæser forslag til love. Bestyrelsen skal
sørge for oprettelse og danne bestyrelse det første år.

23. januar 1921
Købmand Petersen Bundgaard bliver formand for begge foreninger, men de to
foreninger får hver sin kasserer.
Der skal rettes henvendelse til doktor Riskjær, Vojens, om han muligvis vil
bosætte sig i Jerslev som læge.

30.januar 1921
Brevet til lægen:

Læge Riskjær, Vojens.
Da Borgerforeningen her i Jerslev har hørt Rygter om, at De tænker paa at
nedsætte Dem som Læge her i Byen, fremkommer nærværende for at spørge,
om dette har noget paa sig. I saa Fald vil Borgerforeningen og Sygekassen
gerne konferere med Dem angaaende ”konfektabel” Lejlighed.
Det bemærkes, at der er over 1200 Medlemmer i Sygekassen, saa en stor og
god Praksis er saa godt som sikret, især for Dem, som kender Folk og
Forholdene godt.
Chr. Provstgaard.

20. september 1921

Et udvalg fra Jerslev sogneråd, sygekassen samt nogle beboere er til møde på
Jerslev Kro.
Der skal udsendes tegningsliste til alle skatteydere med opfordring til at tegne
friaktier á 10 kr. pr. stk. til hjælp til at få bygget eller købt en lægebolig.

10. oktober 1921
Tegningslisterne er indkommet. Der er tegnet aktier for 7000 kr. Udvalget har
forhandlet med forskellige lodsejere om køb af ejendom. De forskellige
projekter drøftes, uden at man bliver enige om noget. Tegninger og projekter
sendes til sognerådet.

19. oktober 1921
Ekstraordinær generalforsamling (lægespørgsmålet).
Diskussionen samlede sig om Frederik Lunds ejendom. Der blev foretaget
afstemning, der viste, at borgerforeningen skulle købe den, hvis kommunen
ville indestå for købssummen mod, at borgerforeningen skulle forrente og
afdrage købesummen i 10 år.
27. juli 1922
Man har indhentet tilladelse fra politiet til at opstille nogle skilte for
motorkøretøjer, hvor der henstilles om at køre langsomt på de mest befærdede
og farlige steder i byen. Man vil søge kommunen om tilskud til de dermed
forbundne udgifter.

12. september 1922
Marie Kræmmergaard henstiller til borgerforeningen at tage del i udgifterne
ved at nedlægge kloakledning fra huset ud uden for byen. Bestyrelsen vil
forhandle med bestyrelsen for Elværket, da man mener, at dette skal tilskyde
det største beløb.

11. oktober 1922

Elværket afviser anmodningen om at betale.

2. december 1922
Vedtægterne til en ønsket Sundhedskommission var tilbagesendt fra
ministeriet med en hel del krævede ændringer og nye paragraffer. – Dette
gennemgås og afskrives. Man vil lade en sagfører maskinskrive det og sende
det til sognerådet.
Doktor Olesen anmoder om, at man i Jerslev vil støtte Hallund Apotek frem for
Brønderslev. Medicin kan afhentes i håndkøbsudsalget. Man enedes om at følge
læge Olesens opfordring.

16. januar 1923
Foreningen skal foranstalte en udflugt til Gøteborg. Borgerforeningen giver 10
kr. i tilskud til hvert medlem.

18. januar 1923
Sagfører Kjær, Brønderslev, skal udfærdige lister til tegning af bidrag med
henblik på evt. brolægning gennem byen. – Bilskiltene skal opsættes på
Brønderslev- Hjørring- Hellum- Hallundvejen.

18. maj 1923
Ekstraordinær generalforsamling. Borgerforeningen vil give et tilskud på 200
kr. til brolægning gennem byen.

11. juni 1923
Foreningen skal give tilskud til anlæggelse og omlægning af kloakledningen fra
postbud Anders Jensen til ”Breddammen”. Tilskuddet bliver 25% af beløbet.
Man vil give tilskuddet på betingelse af, at alle tilløb til hovedkloakken skal
forsynes med vandlås.

26. februar 1924
Foreningen giver et tilskud på 14 kr. til udbringning af avisen om aftenen (1.
kvartal).

18. marts 1924
Foreningen vil sende andragende til generalpostdirektoratet om at få Jerslev
Jyll. som selvstændig adresse, eventuelt brevsamlingsstedet omdannet til
ekspedition.

24. oktober 1924
Henstilling til Historisk Samfund for Vendsyssel om at lade en mindesten for
Peder Larsen Dyrskjøt opstille på pladsen foran Jerslev Kro. Stenen skal
omgives af et anlæg, som ligeledes skal udføres på borgerforeningens
foranstaltning.

6. november 1924
Helge Jensen skal opsætte et hegn omkring anlægget snarest muligt.

22. juni 1925
Frugthandler (og bestyrelsesmedlem) Jens Larsen skal holde anlægget i orden
for 15 kr. årlig.

2. november 1925
Det vedtages at holde andespil den 9. november.

15. december 1925.

Det vedtoges at afholde juletræsfest lige efter nytår.

8. april 1926
Der skal afholdes koncert den 15. april.

3. november 1926
Der nedsættes et udvalg til at arbejde med selvstændig postadresse.

29. marts 1927
Generalf.: For første gang står der, at formanden aflægger beretning. Tidligere
har 1. punkt på dagsordenen været aflæggelse af regnskab.

21. maj 1928
Gartner Hagbard Madsen skal holde anlægget i orden for 15 kr.

8. april 1929
Generalforsamling. Det henstilles til bestyrelsen at arbejde for oprettelse af en
rutebilforbindelse Jerslev – Aalborg.

9. april 1929
Tre bestyrelsesmedlemmer skal tale med folketingsmand Thorhauge
(Brønderslev) for at få ham til at hjælpe med at få oprettet selvstændig
postekspedition. De skal prøve, om de kan få Jens Iversen med.

6. november 1930

Generalforsamling. Det var på tale, at foreningen skulle overtage det nye
anlæg. Der kunne ikke tages endelig stilling. Der blev igen talt om
rutebilforbindelse til Aalborg.

13. januar 1931
Sognerådet anmodes om at søge at få en dyrlæge til byen.
Et forslag om tegning af aktier i anlægget forkastes. I stedet skal der skaffes
penge ved basar el. lign.

20. april 1932
En liste fra byens borgere ved Jens Iversen med 48 underskrifter med ønske
om at få mindesmærket (kaldet Pers have) flyttet afleveres. Angående flytning
rettes henvendelse til Historisk Samfund.

28. april 1932
Der arbejdes stadig med at få selvstændig postadresse, og at få stenen flyttet.

2. maj 1932
Det bestemmes, at anlægget flyttes, men stenen skal blive stående.
Borgerforeningen er udenfor bekostning af flytningen.

17. maj 1932
Foreningen skal betale halvdelen af en jernmast uden for kroen,
elektricitetsværket skal betale den anden halvdel af 85 kr. Dyrskjøtstenen skal
opstilles foran masten.

15. september 1932

Sagen om lukketider blev behandlet. Borgerforeningen skal påse, at tiderne for
lukning overholdes.

2. juli 1933
Der skal tilskrives et par af byens handlende at overholde den ordinære
lukketid.

11. september 1933
Foreningen vil spørge Jerslev Sogneråd, om foreningen kan vente støtte fra
sognerådet til at få et alderdomshjem bygget i Jerslev by, da foreningen så vil
fremme sagen ved at afholde en større basar i den nærmeste fremtid med det
formål at hele overskuddet skal gå til hjemmet.

11. marts 1934
Borger- og Håndværkerforeningen afholder sammen med Jerslev
Idrætsforening basar 13.-15. april i Jerslev krosal, hvis overskud skal gå til at
betale restgælden på Jerslev Anlæg samt til en byggefond til at fremme
opførelsen af et alderdomshjem.
Der skal søges amt og sogneråd om fritagelse for forlystelsesskat af basarens
overskud samt for afgift ved bortlodning af et ”møblemang” og en cykel.

3. juli 1935
Generalforsamling:
Punkt 1: Vej fra Karl Vestergaards lige gennem anlægget ønskes anført i
skødet.
2: Køb af dansegulv til at ligge i anlægget om sommeren.
3: Anlæg af en tennisbane.
4: Henvendelse på ny til sundhedskommissionen om at foranledige, at der
lukkes møddinger alle steder i Jerslev by.

31. august 1935
afholdes den omtalte fest på Jerslev kro. Der var mange mennesker, og dansen
gik med liv og lyst til kl. 2. Økonomisk var festen efter det store arrangement
god. Der blev et underskud på 10 kr.

? 1935
Bestyrelsen drøftede det økonomiske ansvar, foreningen har ved at være ejer
af anlægget. Man mente, at Idrætsforeningen burde betale sin andel af den
årlige vedligeholdelse.
Man vedtog at sammenkalde byens handlende, erhvervsdrivende, fabrikanter
m.fl. med tanke om at afholde en erhvervsudstilling på Jerslev Kro.

? 1935
Ved mødet med ovenstående deltagere var der stor interesse for at afholde en
udstilling på Jerslev Kro i dagene den ?? 1935.

? 1935
Bestyrelsesmøde afholdt på købmand Svendsens kontor, hvor man, efter at fru
kroejer Iversen var blevet alvorlig syg, var nødsaget til at henlægge
udstillingen til biografen, såfremt man ikke skulle aflyse. Samme vedtoges af
hele bestyrelsen.
Efter ovenstående vedtagelse skulle der afholdes udstilling. Der blev holdt
forskellige gruppemøder, og dagen kom, da udstillingen skulle åbnes. Det var
en fornøjelse at se, hvor smuk en udstilling, det var formået at fremskaffe. Fra
pressen fik udstillingen mange rosende omtaler, og det kan vel siges, at
udstillingen blev helt vellykket, der gik ca. 3300 ind (personer eller kroner?),
men overskuddet blev kun ca. 600 kr. Dette skyldtes den store, ekstra udgift,
borgerforeningen fik ved flytning af udstillingen.

Der blev lidt senere afholdt et gammelmandsbal med for ringe tilslutning,
hvorfor festen gav et underskud på ca. 100 kr.

31. januar 1936
Bestyrelsen for Jerslev Forsamlingshus forespørger, om borgerforeningen vil
holde en fest, og om det derblivende overskud måtte blive tildelt
forsamlingshuset mod, at der i bygningen vil blive indrettet en stue på 4½
gange 8 alen til bibliotek. Det vedtages, at man vil tilbyde forsamlingshusets
bestyrelse 1000 kr. for at stille en stue til rådighed for et bibliotek. Man vil
senere afholde en revy eller en dilettant for at få pengene
ind. Forsamlingshusets bestyrelse tager med taknemlighed imod tilbuddet om
de 1000 kr. Stuen vil få egen indgang.

22. februar 1936
Der skal afholdes revy i dagene 20.-22. marts i krosalen. Ejnar Hansen skal
ordne det fornødne med revyen, dog skal formanden og Aage Jensen ordne et
par små sketch, der skal indflettes i revyen. Billetpris 1,50 kr. Om lørdagen skal
der være gammelmandsbal, om søndagen bal for ungdommen.

6. november 1936
Forslag om afholdelse af Liegstouw. Forsøg i løbet af vinteren. Går det godt,
kan det gentages.
Syklubben har forespurgt om et tilskud, eller at borgerforeningen vil være dem
behjælpelige med afholdelse af et amerikansk lotteri. Gevinst: en lænestol til
ca. 25 kr.

3. november 1936
Der afholdes generalforsamling på Jerslev Kro. Formanden, kæmner Jørgen
Jensen, aflægger beretning, og kasserer, købmand Tage Svendsen, aflægger
regnskab. Af bestyrelsen afgår købmand Tage Svendsen, gartner Larsen, Peter
Høgsted og bager Kay Christensen. Sidstnævnte er fraflyttet sognet. Gartner
Jens Larsen blev genvalgt. Nyvalgt blev urmager Frode Holm, slagtermester
Larsen og maler Jensen. Der deltog 15 personer i generalforsamlingen.

Under eventuelt drøftedes afholdelse af et gåse- og andespil en af de nærmeste
dage. Det blev fastsat til førstkommende mandag aften med påfølgende stort
gammelmandsbal og fælles kaffebord på foreningens regning. Protokollen er
underskrevet af Axel Jensen, Peter Jensen og Jørgen Jensen.

6. november 1936
Ved det konstituerende møde genvælges Jørgen Jensen til formand.
Slagtermester Larsen blev kasserer. Herefter drøftes andespillet, der skal
holdes den 9. november. Slagtermester Larsen skal levere 23 gevinster. Til
gammelmandsballet skal der medvirke fire musikere.
Axel Jensen har modtaget et ønske om, at foreningen skulle afholde en
legestue eller to i løbet af vinteren. Man vedtog at prøve. Syklubben har bedt
foreningen om at yde et tilskud til tøj, der til jul uddeles til sognets mest
fattige. Man ville lave et amerikansk lotteri, som man forventede ville give 85
kr. i overskud.

Gåse- og andespillet med det efterfølgende gammelmandsbal på Jerslev Kro
den 9. november 1936 fortjener en direkte afskrift fra protokollen:

Kl. 8 ¼ var saa at sige alle Pladser i Jerslev Krosal optaget af Spillere, der vilde
vinde en And. Kroværten havde dækket et smukt Kaffebord til ca. 130. Man gik
straks i gang med at sælge Kort. Det første Kort tog man 2 Kr. for – det gjaldt
saaledes ogsaa til Kaffe og Bal, derefter solgte man Resten af Kortene til 50 Øre
pr. Stk., og alt var udsolgt, da Spillet tog sin Begyndelse. Man havde en ekstra
Gevinst, en smukt pyntet Kurv, som gik for en ekstra 25 Øre, og vel nok alle var
med til denne ekstra Lod. Den heldige Vinder blev Viggo Jensen (Bager Jacobs
Viggo). Derefter tog Deltagerne fat på Ballet til Jens Krustrups Toner, og det
turde og bør vist nævnes, at i denne Fest morede Folk sig vist som aldrig før, og
Klokken blev efter en Borgers Ur vist godt 4, inden han drømte om, hvornaar
mon Jerslev Borgerforening skal have det næste Gammelmandsbal.
Den økonomiske Side ved Festen bør ogsaa nævnes: der var et overskud på ca.
30 Kr.
Jerslev den 1936 Jørgen Jensen Axel Jensen Peter Jensen

20. november 1936

Kresten Boelt Nielsen, Jerslev by, andrager borgerforeningen om hjælp til
anskaffelse af et køretøj, som kan anvendes til renovationskørsel i Jerslev by.
Andragendet tages til overvejelse.

1. december 1936

Til den første Liegstouw-aften var bestilt et 6-mands orkester med
Monberg Eriksen, Hjørring, som leder. Der var en ualmindelig god
stemning. Prisen var 1 kr. 50 øre pr. deltager incl. kaffe. Der blev kun
”et meget ringe Underskud på ca. 12 til 13 Kr.”, hvorfor de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer besluttede at gentage denne
aften for de ældre lige efter nytår.

21. december 1936
Der blev holdt gåse- og andespil på kroen med 35 – 40 deltagere.
Overskuddet blev 5 kroner, men så havde deltagerne også fået en øl.

22. januar 1937
Bestyrelsen vedtager at afholde torskegilde den 17. februar kl. 7
(betegnelsen torskegilde har her en anden betydning end den, vi
kender som et møde med skattevæsenet).
Der var mødt ca. 125 gæster, der sad bænket om de festligt pyntede
borde, hvor der intet manglede. Der blev holdt flere taler, og en i
dagens anledning forfattet sang blev sunget.

20. februar 1937
Det vedtoges at afholde forårsfest den 13. og 14. februar 1937 på
Jerslev Kro. De glade gårdmusikanter skal spille, hvis de vil gøre det
for 200 kr. Kroejer Jellesen vil give musikerne kost og logi.

(Gårdmusikanterne har åbenbart accepteret prisen, for de spiller ved
festen, der angiveligt på grund af dårligt vejr og dårligt føre ikke var
så godt besøgt, men der blev dog overskud).

24. februar 1937
I anledning af det forestående sognerådsvalg holdt borgerforeningen
på opfordring et offentligt møde. Sognerådsformanden gav
fyldestgørende oplysninger angående valget. På mødet opstilledes
købmand Sørensen, slagter Larsen, Alfred Træholt, købmand Holst,
lærer Rasmussen, cementstøber Larsen og Lars Peter Larsen.

22. april 1937
Vilhelm Christensen opsiger sit job med pasning af byens anlæg.
Arbejdet blev i stedet overdraget til Kresten Boelt Nielsen mod
betaling af 250 kr.
Overretssagfører Sandvig ønsker et møde angående skøde til
anlægget.

27. april 1937
Borgerforeningens bestyrelse mødes i anlægget med Kresten Boelt
Nielsen. Hele anlægget gennemses, og vedligeholdelse diskuteres.
Alle bænkene skal repareres og males, og flagstængerne skal males.
Ved den fredede plæne skal opstilles tre skilte: ”Plænen må ikke
betrædes”.

28. april 1937
Efter mødet med overretssagfører Sandvig blev det indført i anlæggets
forhandlingsprotokol, at ”Anlægget maa ikke sælges eller belaanes”.
Det blev ligeledes indført i skødet.

Samme dag indføres i protokollen: ” Hvis Borgerforeningen

nogensinde skulde staa for en Opløsning at forpligte sig til forinden
Foreningen opløses at sammenkalde Byens Borgere til et Møde, hvor
Anlæggets Fremtid skal afgøres”.

3. maj 1937
Borgerforeningens, idrætsforeningens og gymnastikforeningens
bestyrelse holder møde om afholdelse af grundlovsfest i anlægget den
5. juni. Festen skal begynde kl. 2. Der skal søges om tilladelse til en
stor bortlodning af en hest eller jumbekøretøj med hest. Formanden
bestiller et 8-mands orkester.
Forstander Jacobsen, Stidsholt, og folketingsmand Grønborg skal tale.
Endvidere skal der være tombola, hvortil der må købes gevinster for
500 kr., pølsetelt, skydetelt, lykkehjul og farvespil. Endelig skal der
ansøges om tilladelse til at bortlodde en ridehest. Der skal sælges
4000 lodder á 50 øre.

16. juli 1937
Citat fra protokollen:”Ved Udtrækningsdagen for Ridehesten og tilkaldt af

Politiet fra Brønderslev var Formanden for Borgerforeningen, Aksel Jensen,
Mandrup Gramkov, Aksel Nielsen, og disse var mødt tillige med Herr
Overbetjent Bentzon, Herr Statsbetjent Houmann samt Landbetjent Jensen.
Overbetjenten foretog Udtrækningen og Hesten blev udtrukket på No. 1073 og
Suppleringsnummer 3473, og numrene blev straks indsendt til Jylland Posten,
Vendsyssel Tidende samt Aalborg Amtstidende.”

Mandag den 19. juli 1937

”Henvendte den heldige Vinder af Hesten, Vognmand Hans Christensen,
Mylund, sig med Nummer 1073, hvilket overleveredes Slagter Larsen og Hesten
blev udleveret.”

4. august 1937

Der var fra forskellig side stillet krav til foreningen om at støtte en skyttefest
eller et asfaltbal, hvor overskuddet eller dele deraf skulle gå til asfaltering uden
for kroen. Bestyrelsen mente, at spørgsmålet om asfaltering bedst kan ordnes
af interesserede grundejere. Det vedtoges at holde et skovbal med folkefest i
lystanlægget lørdag den 14. august.

Lørdag den 14. august 1937
Der var stor tilslutning til skovballet, idet der var mødt 5 – 600 mennesker op
til festen, der gav et overskud på 272 kr. 45 øre. Overskuddet ydes i tilskud til
asfaltering af byens torv. Herefter meddeler sognerådet, at når de på Torvet
boende handlende og borgerforeningen vil betale alt udover vejen, kan
asfalteringen straks udføres, hvilket byen modtager med tak. En liste udsendes
til beboerne om tilskud.

23. august 1937
Bestyrelsen bevilger 250 kr. til asfaltering af Torvet.

26. august 1937
Formændene for de tre foreninger og slagter Larsen opgør kassen vedrørende
bortlodning af hesten og grundlovsfesten. Overskuddet blev 717 kr. 85 øre.
Pengene blev indsat i Jerslev Sparekasse og kan kun hæves med underskrift af
samtlige formænd for de tre foreninger.
Underskrevet af J. Jensen, M. Gramkov og Thøger Str. Grønborg.

27. august 1937
Regningen over kommunens udgifter i forbindelse med asfaltering af Torvet
foreligger. Udgiften skal pålægges Borgerforeningen.
Regningen lyder på
39 Kubikmeter Skærver leveret

495 kr. 30 øre

9 Kubikmeter Nødder

51 kr. 30 øre

8 Kubikmeter Perler

52 kr. 00 øre

6 Kubikmeter Sand

12 kr. 00 øre

20 Tønder Asfalt

440 kr. 00 øre

18 Læs Fyld

36 kr. 00 øre

Arbejdsløn

280 kr. 00 øre

_______________________________________________
Samlet Udgift

1366 kr. 60 øre

14. september 1937
Generalforsamling fastsættes til den 5. oktober. Bestyrelsen vil forsøge at låne
ca. 700 kr. i en bank i Hjørring til restbetaling af asfalten. Senere vil man
afholde en basar eller en bortlodning for at skaffe pengene.

20 oktober 1937
Konstituerende møde. Frits Mellerup er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Arthur
Stormer, der ikke var medlem. Til formand valgtes købmand Frits Holst, til
kasserer genvalgtes slagter Larsen og til protokolfører Jørgen Jensen. Der skal
afholdes andespil den 6. december med efterfølgende bal for medlemmer.

29. november 1937
Skøde på anlægget og en regning på 125 kr. er fremsendt af sagfører Sandvig.
Der drøftes en underholdningsaften med en tryllekunstner, men der kan ikke
opnås enighed. Man vil gerne have et juletræ foræret af Verner Hansen, og man
vil holde et andespil med ca. 20 ænder inden jul.

11.-12.-13.- marts
Der holdes basar efter indhentet tilladelse fra sogneråd og politi.

11. maj 1938
Formanden Frits Holst er syg. Gartner Jens Larsen skal sørge for en smuk
beplantning af anlægget i sommer.

8. juni 1938
Foreningen vil afholde gratis sankthansfest. Hvis der kan tegnes deltagere nok,
afholdes en udflugt til Sæby den 3. juli.
Der skal plantes for ca. 15 kr. på dyrskuepladsen.
I løbet af sommeren skal der holdes ekstraordinær generalforsamling
vedrørende køb af biografen.

19. juli 1938
Regnskabet for basaren gøres op. Den har givet et overskud på 506 kr.

29. juli 1938
Biografen kan købes for 7200 kr., men på generalforsamlingen er der ikke
stemning for at købe den. Sagen bliver herefter overgivet til et privat selskab.

Søndag d. 14. august 1938
Der holdes høstfest i anlægget. Der er optog af høstvogne og politihunde med
førere.
Derefter er der 2 timers opvisning i anlægget, hvor der er samlet ca. 550
mennesker.
En lejet flyvemaskine nedkastede sedler med gættekonkurrence, der blev
vundet af Anna Sørensen, Mylund, og bødker M. Larsen, Jerslev. Præmierne var
10 og 5 kroner.

Med i flyveren var Tage Smalby og bager K. Nielsen.
Det var en pæn og fornøjelig dag, der gav 220 kr. i overskud.

12. september 1938
Efter opfordring fra lærer Rasmussen ydes 10 kr. til en præmie til
havebrugsforeningen.
.
3. marts 1939
Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads med sandkasse og vipper
og vil evt. holde en fest til fordel for formålet. Vil ansøge sogneråd og
idrætsforening om et beløb som vederlag for boldpladsens
afbenyttelse.

23. marts 1939
Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget.

22. maj 1939
Udvalget har købt en Hillmann hos N. Andersen, Hjørring. Der sælges
lodsedler.

21. juli 1939
Fest i anlægget den 30., når bilen skal udtrækkes. Der medvirker
folkedansere, stepdansere, harmonikavirtuos samt forskellige boder.

30. juli 1939

Smukkeste sommervejr. Folk mødte op i stort tal. Vinder af bilen:
stationsforstander Jensen, Hirtshals.

13. oktober 1939
Kresten Nielsen skal opkræve kontingent for 10 kr. + 25 øre for hvert
nyt medlem.

31. oktober 1939
Lærer Bo advarer mod visse redskaber på legepladsen.

6. december 1939
Der bevilges 20 kr. til syklubben til hjælp til juleuddelingen.
Foreningen vil gå sammen med Spareforeningen om juletræsfest.

3. juli 1940
Der arbejdes på at få idrætsforeningen til at betale et beløb for
afbenyttelse af boldbanen. Cykeludflugt ud i det blå. Madkurve
medbringes.

30. oktober 1940
Forslag om, at nogle gadelygter afskærmes, så borgerne har lidt lys at
færdes i under mørklægningen.

19. november 1940
Sognerådet lover at få by - og vejskilte fornyet.

16. december 1940
Ca. 30 nye medlemmer i forbindelse med en ”Gammeldags Aften”.
Forslag om at få sognerådet til at udstykke jord i haveparceller til
udlejning.

30. januar 1941
Der foreligger tegninger og overslag til vipper, gynger og sandkasser,
men da hele materialet er af træ, mener man ikke, det er solidt nok. I
stedet vil man fremskaffe jernbjælker og evt. et par gamle
lastvognschassier.

11. februar 1941
De af byens håndværkere, der er medlem af foreningen, giver tilbud på
arbejdet med legepladsen.
Man vil afholde en foredragsaften med Kaj Munk som taler.

26. marts 1941.
Der kommer afslag fra Kaj Munk. Agerbæk Iversen taler for oprettelse
af en tennis- eller badmintonbane. Erling Nielsen ønsker bibliotek i
den stue i forsamlingshuset, der står til formålet.
Formanden, barber Hjulskov, ønsker, at foreningen anskaffer egen
fane. Han mener, at beløbet kan skaffes ved en bortlodning, da man
vel ikke turde håbe på, at medlemmernes damer ville skænke
foreningen en fane, som man jo ellers gør mange steder.

12. juni 1941

Tilbud på legeredskaber til legepladsen på 1400 kr. Bestyrelsen mener
ikke, at man kan ofre så meget. Der er bygget en karnap på den gamle
kommunebygning (Borgergade 11?). Karnappen er til gene, da
fortovet er for smalt. Sognerådet har ikke tilladelse til at bygge
karnappen. For at undgå den slags ”fejlbyggeri” opfordres kommunen
til at få lavet en byggevedtægt og oprette en bygningskommission.

18. august 1941
Kommunen har indsendt et vejprojekt til ministeriet. Her er
Brønderslevvejen tænkt ført sydøst om byen. Dette vil selvsagt blive
til stor skade for håndværkere og handlende. Foreningen nedsætter et
udvalg, der skal tegne frivillige bidrag, så vejen gennem byen kan
istandsættes. Foreningen tegner sig for 300 kr.

25. august 1941
Vil holde høstfest den 14. sept. Der skal være vognoptog og
politiorkester. Fodboldkamp mellem landmænd og byboere m.m. Til
spisning serveres suppe, steg og is til 4 kr. 50 øre pr. kuvert.
Lærer Rasmussen ønsker et bibliotek oprettet.

16. april 1942
Sognerådet opfordres til at fastlægge en byggelinje for de
ejendomme, der agtes bygget på Søren Christensens jorder ved
Brønderslevvej og indføre tvungen renovation. Der gives en
påmindelse om de lovede by- og vejskilte.

29. oktober 1943
Skræm bliver æresmedlem som medstifter af foreningen for 35 år
siden.

10. februar 1944
Man undlader at holde Gammelmandsbal, da det ikke kan nytte med
den tidlige lukketid.

19. oktober 1944
Generalforsamling. Bestyrelsen opfordres kraftigt til at søge at få
gadebelysningen tændt, og elværket skal få ledningsnettet i orden.
Biblioteksspørgsmålet drøftes igen, man vil evt. søge samarbejde med
Sterup og Kirkholt Borgerforeninger.

27. oktober 1944
Man undlader at holde fest under de nuværende forhold. Vil søge at
danne en komite til oprettelse af biblioteket.

9. januar 1945
Bestyrelsen bevilliger 1000 kr. til oprettelse af bibliotek.

25. oktober 1945
Der opfordres til, at foreningen betænker biblioteket med et årligt
bidrag.
Forslag om, at foreningen udstykker anlægget og i stedet køber Søren
Christensens ejendoms tilhørende jord til anlæg.

26. november 1945

Andespil er ikke lovligt. Lidt senere (ikke dateret) er forbudet mod at
afholde andespil ophævet, så der holdes andespil den 9. dec.

20. januar 1946
Der holdes torskegilde. Politiassistent Bendtsen og landbetjent Jensen
med fruer indbydes.

2. juni 1947
Der holdes torvefest den 14. og 15. juni. Overskuddet skal gå til fordel
for fortov i Jerslev.
I 1947 holdtes møder vedr. byplan.

6. november 1947
Borgerforeningen overrækker Chr. August Jensen et bordflag i
anledning af 25 års jubilæum som mælkekusk i Jerslev by.
Der rettes henvendelse til sognerådet vedr. rotteplage.

22. juli 1948
Et tivoli tilbyder sig til en uges ophold. Hvis en af byens foreninger vil
stå som arrangør, og hvis ikke asfalteringen tager skade, må der
opstilles på Torvet. Idrætsforeningen holdt fest d. 13.-15. aug. på den
kommunale sportsplads, men da det blev opdaget, at Tivoli var der
uden tilladelse, blev det omgående lukket.

18. august 1948

Man ønsker Jens Thise eller Kræn Bjerre til at læse op ved høstfest.
Ingen af dem kan. I stedet vælger man fru pastor Møller.

16. september 1948
Interessen for Jerslev Marked ebber ud. Man vil forsøge at gøre land
og by interesseret ved at få et Tivoli til byen. En del samledes trods
regn og blæst.

27. september 1948
Sognerådet holdt åstedsforretning med grundejerne vedrørende
fortove. Sognerådsformand er Jens Larsen Nielsen.

30. oktober 1948
Generalforsamling. Gartner Larsen foreslår gadenavne i byen. Lærer
Rasmussen anmoder om et særligt tilskud til biblioteket. En del
borgere klager over den dårlige gadebelysning.

2. december 1948
Der holdes andespil til fordel for biblioteket. Overskud 59 kr.

10. december 1948
Juletræet tændes. Der skal lægges mos omkring Dyrskjøtstenen.

26. januar 1949

Navngivne beboere (fra det nuværende Fanøgade) anmoder om at få
Hjulskovvejen asfalteret og at der bliver lagt fortov. De henvises til
sognerådet. Der er klage fra Madsen Møgelmose om overflyvning af
papir fra renovationen i Brambakken (?).

10. – 13. marts 1949
Skolebørn fra Jerslev skole opfører ”Snehvide og de syv dværge”. De
optrædende børns navne er anført.

25. april 1949
Der nedsættes et udvalg til at planlægge 100- års grundlovsfest.

12. maj 1949
Grundlovsfesten skal være med to foredrag, friluftsskuespil
(Stavnsbåndets opløsning), gymnastikopvisning, udsmykning af
butiksvinduer og flagalle.

13. maj 1949
Opførelse af et alderdomshjem for Jerslev, Hellum og Serritslev
kommuner påbegyndes. Murermester Aksel Nielsen står for byggeriet.

6. juni 1949
Grundlovsfest. Fodboldkamp mellem sogneråd og skatteydere.
Fakkeltog af Jerslev-spejderne.
Trods gråvejr og regnbyger var der 800 deltagere.

6. juli 1949
Asfaltbal på Torvet. Musik ved Høgsteds 9-mands orkester. Der var
skydetelt, farvespil, pilekast og kulørte lys.

2. august 1949
Hjørring sommerteater opførte ”Storken går på eventyr”.
Arrangementet blev holdt sammen med Idrætsforeningen. Besøget var
lille. Det var idrætsforeningens medlemmer, der svigtede.
Underskuddet delt lige mellem foreningerne.

25. august 1949
Forhindringsløb kørt af Hjørring Motor Sport. Der var godt besøg, men
(sekretæren) tror ikke, det er noget, der kan gentages.

1. november 1949
Borgerforeningen sender buket til Emil Christensen for 25 år som
mejeribestyrer. C.B. Hansen ønskes til lykke med forretningen med en
buket.

9. november 1949
Generalforsamling. Installatør Bjerregaard m.fl. klager over for dårlig
gadebelysning. Lyset slukkes for tidligt.

Januar 1950

Fællesmøde for Jerslev, Hjallerup, og Klokkerholm borgerforeninger
for at drøfte rutebilplan efter at Vodskov – Ø. Vrå-banen bliver
inddraget pr. 15. marts. Man protesterer imod, at Hjørring Privatbane

vil etablere rutebilkørsel, mens private får afslag. ( Skyldes det, at
amtmanden er direktør for Privatbanen??) Der nedsættes et udvalg til
at arbejde med sagen.

6. februar 1950
Der forfattes en skrivelse, som samtlige håndværker- og
borgerforeninger langs Vodskovbanen opfordres til at skrive under på.

4. marts 1950
Der holdes prøvevalg i Jerslev skole. Håndværkerne har opstillet tre
kandidater og vil godt opstille sammen med byen, hvis en af
håndværkernes kandidater kan stå øverst. Listen får denne
udformning:
Karetmager Tage Møller
Lærer Th. Rasmussen
Købmand Tage Svendsen
Fru pastor Møller
Gdr. Peder Larsen Østergaard
Tage Svendsen blev valgt
Sognerådsformand blev Jens Larsen Nielsen

13. maj 1950
var det et år siden alderdomshjemmet blev påbegyndt. Det var
meningen, det skulle have været færdig til at tage i brug, men var
efter alt at dømme kun halvt færdig. Da murermester Aksel Nielsen
ikke kunne skaffe det fornødne mandskab, overlodes alt flise- og
pudsearbejde til 3 mand for derved at fremme arbejdet.

19. august 1950
Der holdes asfaltbal. Der bortloddes et flaskegasanlæg på lodsedler.

15. oktober 1950
Ingen vinder har meldt sig. Anlægget tilfalder foreningen.

30. maj 1951
Møde med beboerne angående gade- og fortovsregulering fra Tage
Smalby til købmand Tage Svendsen samt på østsiden af Torvet, B.
Jørgensen, J. P. Brødholt og frk.Timm.
Sognerådet vil asfaltere Jerslev bys østlige halvdel og nedlægge
kantsten, imod at borgerne vil nedlægge fortov, som kunne betales
over ti år. Borgerne må selv lægge fliserne, men man enes om at få en
lokal håndværker til det.

6. juni 1951
Bager Nielsen foreslog, at beboerne skulle opfordres til at samle ind til
en gave til alderdomshjemmet. Byens damer skal foretage
indsamlingen. Der indkom 520 kr. Bestyrelsen købte et vægur med
lodder hos Holm, to raderinger hos Voldbæk og en palme hos Madsen.
Borgerforeningen sendte en blomsterkurv. Formanden, bager E.
Nielsen, var indbudt til indvielsen.

26. januar 1952
Der blev talt om at få husnumre og gadenavne.

20. februar 1952

Det vedtoges at holde fastelavnsfest. Samtidig blev det vedtaget, at
alle udgifter ved møder i fremtiden betales af bestyrelsens
medlemmer, da kassen ikke kan tage den slags udgifter.

23. marts 1952
Drøfter muligheden for at holde sommerfest sammen med
idrætsforeningen og ungdomsforeningen.

9. december 1952
Juleudsmykning skal være de sidste otte dage inden jul. Det vedtoges
at lade julemanden komme til byen søndag før jul.

21. januar 1953
Hjulskovvejens beboere ønsker istandsættelse af gaden. Bestyrelsen
retter henvendelse til sognerådet. Vil samtidig anmode om, at der
males færdselsstriber i gaderne, hvor det er strengt nødvendigt.

9. februar 1953
Fastelavnsfest for børn på kroen. For at festen kan svare sig, vedtages
det at lade fastelavnsvognen køre gennem byen.

2. marts 1953
Møde for at drøfte en henvendelse fra politiet. Borgerforeningen er af
en af byens borgere blevet anmeldt for indsamling til fastelavnsfesten.
Anmeldelsen bortfalder, da politiet skønner, den er latterlig. Da
Richard Poulsen ikke vil komme til møderne, enedes man om at
indkalde suppleanten, Verner Larsen.

20. april 1953
Flere kritiserer, at anlægget ikke holdes rent, men da der ingen penge
er i kassen, rettes henvendelse til sognerådet for om muligt at få
hjælp fra denne side, men for at få lidt skik sat på anlægget, vedtages
det, at bestyrelsen skal møde i anlægget med redskaber.

27. maj 1953
Møde med Idræts- og Ungdomsforeningen angående sommerfesten.
Idrætsforeningen ønsker at samarbejde, men ungdomsforeningen
stiller betingelser, der er uantagelige for idræts- og borgerforeningen.
2. juni 1953
Møde mellem Idræts- og Ungdomsforeningen og os.
Ungdomsforeningen forkaster alle forslag fra Idrætsforeningens og
vores side og begynder at skabe splid. Resultatet bliver efter flere
timers forhandling, hvor ungdomsforeningen direkte angriber de to
andre foreninger og beskylder nogle af borgerforeningens medlemmer
for de mest hårrejsende ting.

2. juli 1953
Det vedtages at bortlodde en knallert, hvis ikke de forskellige
myndigheder har noget at indvende.
Bestyrelsen har været til møde med sognerådet for at drøfte
færdselssikkerheden med evt. at male færdselsstriber, opsætte skilte
og heller og evt. flytte Dyrskjøt-stenen.

14. juli 1953
Der skal holdes Motor Rhodos (Ræs??) i anlægget af Hjørring Motor
Club. Tilladelse til bortlodning er givet.

27. august 1953
Lodtrækning foretaget. Desværre kunne bortlodningen ikke svare sig.

28. oktober 1953
Generalforsamling fastsættes og planlægges. Da det er sidste gang,
denne bestyrelse holder møde, enes man om, at damerne skal deltage.
Juleudsmykning diskuteres, og om der skal gøres noget for at få folk
til byen den sidste søndag før jul.

17. november 1953
Generalforsamling. Nedgang i formuen som følge af køb af ledninger
og fatninger til julebelysningen.
C.B. Hansen, Th. Thomsen, N. Pedersen og H. Sørensen nægter alle at
modtage genvalg. I stedet vælges gdr. Ferdinand Larsen, gartner
Richard Larsen, urmager Leo Gaarde og slagter H. Pedersen.
Fra den gamle bestyrelse sidder Søren Gade og Jens Krustrup.
Da mekaniker E. Nielsen ikke ønsker at indtræde i foreningens
bestyrelse, trods kraftig opfordring af bestyrelsesmedlem Jens
Krustrup, indkaldes 1. suppleant murermester Lars Mikkelsen .

26. november 1953
Bestyrelsesmøde holdes på Conditoriet. Der indkom 1200 kr. til
juleudsmykning. Udsmykningen skal hvile i sig selv.

20. december 1953

Foreningen har sørget for, at der kom mange børn til byen. Musik på
Torvet kl. 15.30, orkester m. Krustrup som dirigent. Nisseshow.
Børnene fik en appelsin. Musikken spillede på De gamles Hjem.

1. marts 1954
Stor fastelavnsfest på kroen. Mægtig tilslutning, alt udsolgt i
fiskedammen. Dans.

14. - 15. august 1954
Sommer- og høstfest: Børnedyrskue med ca. 100 dyr. Tombola og
mange andre aktiviteter.
Indkomne forslag: Teknisk skole eller handelsskole, gadenavne og
husnumre m.fl.

12. november 1954
Fint besøg af en delegation fra FN (besøget beskrives i protokollen).

15. november 1954
En julemesse forberedes. 22 forretninger ønsker at udstille. En barak
lejes i Sindal og opstilles ved krosalen. Dekoratør Wagner fra
Brønderslev tilrettelægger.

3. december 1954
3-dages messe. 20 deltagere. 17 kr. 50 øre pr. løbende meter.
Billetpris 1 kr. for voksne, 50 øre for børn. Tombola og pølsebod
(udsolgt). Sange og sketch ved skolebørn, lærer Rasmussen og frk.
Madsen.

4. januar 1955
Sognerådet anmoder om forslag til gadenavne og husnumre. Drøftes
grundigt.

15. marts 1955
Der indkøbes 50 nye flag og stænger. Formanden forhandler m. byens
foreninger om samarbejde omkring 10 års fest for befrielsen.

17. marts 1955
Gadenavne præsenteres på kommunekontor. Handels- og
Borgerforeningen skal fremlægge navnene for borgerne på Kroen,
hvor kommunen giver kaffe. Mødet forløb roligt og byens gadenavne
blev endelig vedtaget.

30. april 1955
Vendsyssels første bilmarked afholdt i Jerslev anlæg. 220 biler og 50
motorcykler. Aldrig har der været så mange biler og mennesker i byen.

4. maj 1955
4. maj - fest i forsamlingshuset i samarbejde med Sterup og Mylund
borgerforeninger, Jerslev Ungdomsforening, Sønderjysk forening og
KFUM og K. Taler pastor Kaarsbo, Tårs.

17. november 1955

Præmiewhist på Jerslev Kro. 92 deltagere mødt, så overskuddet bliver
i de tocifrede rækker

10.oktober 1956
Generalforsamling: En deputation sendes til postmesteren i
Brønderslev til en forhandling om en bedre postkørsel til og fra Jerslev
J.

19. oktober 1956
400 kr. hensættes til jubilæum.

4. december 1956.
Henstilling til elværket om at få gadebelysningen tændt om morgenen.

4. marts 1957
Fastelavnsfest. Stort besøg med megen støj(flere voksne bedes
møde).

17. juni 1957
Klager fra flere beboere om knallert- og motorstøj. Der rettes
henvendelse til politiet.

11. juli 1957
Klagen over motor- og knallertstøj har hjulpet. Angående et beløb for
udlejning af flag sendes til incasso.

23. oktober 1957
Generalf.: Forslag: Tandlæge til byen. Færdselsstriber. Brandforsikring
af foreningens værdier (flag m.m.). Foreningen arbejder for
husmoderafløsere.

14. januar 1958
Vedr. husmoderafløser: Formanden søger samarbejde med
husmandsforeningens kvindeudvalg.

13. maj 1958
Jubilæumsfest forberedes. Medlemstilgangen lukket fra 13. maj – 10.
juli 1958.

50 års jubilæum
Dybvad Musik. Middag: Klar suppe, steg, dessert og kaffe. I alt 11 kr.
+ drikkepenge.
Indbydelseskort ud til alle medlemmer og enkelte indbudte gæster.
Byen flagsmykkes. Der nedlægges tre kranse med bånd på P. Høholts ,
Viggo Møllers og lærer Bechs grave.
På jubilæumsdagen mødes bestyrelsen kl. 9, går på kirkegården.
Derefter kaffe på kroen.

Der kom gratulanter med gaver og blomster. En højtidelig formiddag,
der sluttede kl. 11.
Kl. 19. Musikken spiller march. Bestyrelse og æresgæster først til
bords.

9. –10. august 1958
Sommerfest med bl.a børnedyrskue. 40 udstillere med 112 dyr.

Udateret

Foreningen vil give idrætsforeningen et stadionur.
Generalforsamlingen udsættes til formanden kommer fra sygehuset.

18. oktober 1958
Bestyrelsen med damer inviteret til byggefest i Idrætsforeningen i
anledning af indvielsen af det nye klubhus (i Præstelunden). 130 var
mødt på kroen til fint kaffebord.

23. oktober 1958
Det vedtoges at tage 150 kr. af kassen til diæter til damerne som tak
for hjælpen v. sommerfesten.
Dagsordenens punkt 6: Er der interesse for fjernvarme? Der nedsættes
et udvalg til at arbejde videre med sagen.

8. januar 1959
Planlægning af ”Kvit eller dobbelt”.

12. november 1959
Generalf.: Forslag om vartegn til byen.

28. oktober 1960
Der flages ikke til jubilæer, men kun til sølvbryllup og guldbryllup
indenfor bygrænsen.

9. november 1960
Sognerådet vil bygge en rutebilstation og har tilbudt borgerforeningen
pasningen.

13. februar 1961
Fastelavnsfest. Udklædte børn gratis, andre 50 øre. Voksne 1 kr.

1961
Stjerne til juleudsmykning fremstilles. Pr. stk. 147 kr.

7. august 1961
Idrætsforeningen vil leje anlægget til fodbold, men bestyrelsen
nægter enstemmigt ”da det er beregnet til, at byens borgere må gå

derop og være med deres børn.”

14. november 1962
Generalforsamling: Opsætning af forbudsskilte mod cykling og
knallertkørsel i anlægget.

16. januar 1963

Juleudsmykning skal drøftes med forretningsfolkene.
Borgerforeningen kan ikke længere klare opgaven.

24. januar 1963
Til mødet med forretningsfolkene var kun mødt tre, men disse gav
udtryk for, at det var forretningerne, der skulle betale.

11. november 1963
Møde m. håndværkere og forretningsfolk vedr. juleudsmykning. 14 ud
af 72 var mødt.

10. september 1964
Møde m. idrætsforeningen, der får lov at spille fodbold i anlægget.
Lejemål 10 år. Pris: 250 kr. årligt.

29. oktober 1964
Generalf.: Borgerforeningen er atter i år med i aftenhøjskolearbejdet
sammen med andre foreninger.

4. november 1965
Juleudsmykning bortfalder.

30. marts 1966
Sommerfesten droppes.

7. september 1966
Det vedtages at holde andespil hver torsdag aften. Spillene i sept. gav
underskud. Spillene indstilles.

11. september 1966
Medlemslisten gennemgås. Man mener, at medlemstallet kan øges.

22. oktober 1966
Amatøraften med ”Gårdsangerne”. Ringe tilslutning. Stort underskud.

21. november 1966
Julebelysning op igen.

9. januar 1967
Folmer Jensen inddrages i sommerfesten.

23. september 1969
Pga. kommunesammenlægning skal gadenavne ændres. Tre mand til
møde på kommunekontoret.

11. november 1969
Kontingent 8 kr. Der købes 50 lodsedler i Idrætforeningens Venners
lotteri. Pris 100 kr.

21. januar 1970
Opstillingsmøde sammen med Sterup, Hellum, Kirkholt og Klæstrup.
Giver 1000 kr. til Røde Kors børnehave i Jerslev.

17. september 1970
Bestyrelsen skal forsøge at få oprettet en legeplads.

3. februar 1971
Elert Voldbæk lejer jord på 10 år.

16. februar 1971
Møde m. Jerslev-Sterup Idrætsforening og Sterup Borgerforening om
fælles sommerfest.

27. oktober 1971
Forslag: På kommunekontor fandtes billeder af sognerådsmedlemmer.
En fane fra skytteforeningen er opbevaret på Hjørring Museum, men
bør bringes tilbage til Jerslev.

16. november 1971
Protest over nedlæggelse af biblioteket.

7. januar 1972

Spejderne ansøger om lov til at opføre en hytte i anlægget. Tilladelse
gives. Jerslev Børnehave får 500 kr. i indvielsesgave.

15. marts 1972
Spørgeskema vedr. boligbehov – socialt boligbyggeri

15. maj 1972
74 skemaer kom retur.

13. september 1972
En kreds af lærere søger om tilskud til legeplads ved Toftegårdsskolen.
Møde angående kloak- og rensningsanlæg.

31. oktober 1972
Generalf.: Der vil blive indkaldt til møde vedr. svømmehal. Udsigt til
socialt boligbyggeri. Henvendelse til Vendsyssel Tidende om at
genindføre en Jerslev-rubrik.

8. november 1972
Foreningen ønsker en boldspilhal ved Toftegårdsskolen.

25. juni 1973
Protest vedr. rensningsanlæg.

27. november 1973
Generalf.: Pensionistboliger lige på trapperne.

13. august 1974
Voldbæk må bygge carport på jorden. Ingen fastelavnsfest.

19. februar 1975
Kommunen vil lægge kloakledning gennem anlægget. Tilladelse gives.
Schmidt søger om tilskud til legeplads. Henlægges.

18. november 1976

”Når vi ser, hvad pengene skal bruges til, er de disponible”. (Se
ovenfor).

15. januar 1976
Solgt 177 medlemskort. Vil holde panelmøde med byrådsmedlemmer.

11. februar 1972
110 deltagere til panelmødet.

”Hul” i protokollen.

24. marts 1976

Kommunen har betalt fem bænke, der opsættes i Voldgade og
Borgergade. Ingen byggegrunde, derfor ansøgning om byggemodning.
Velkomst og medlemskort til nye borgere.

17. juni 1976
Møde med forretningsdrivende vedr. den nye lukkelov 1. juli 1976.
Beholder lukketiderne. Handelsudvalg under borgerforeningen nedsat
med to medlemmer fra borgerforeningen og tre fra forretningerne. E.
Voldbæk formand.

8. september 1976
Det vedtages at holde fem møder i forsamlingshuset sammen med
idrætsforeningen, Kirkeligt Samfund, forsamlingshuset og
husmandsforeningen. Underholdning: Niels Hausgaard og Klet-Peter.

25. november 1976
Generalf.: Ansøgning om bænke på kirkegården. Belysning ved
plejehjemmet og på byens stier.

6. februar 1977
Lys ved plejehjemmet bevilget.

19. marts 1977
Forespørgsel fra idrætsforeningen om overdragelse af jord til
opførelse af klubhus. Udsat. Panelmøde afholdt.

15. juni 1977
Møde med idrætsforeningen om afholdelse af Sankthansfest.

2. november 1977
Brønderslev kommune indbyder til møde på hotel Phønix ang.
kommunens fremtidige udseende, da der skal laves regionsplaner for
alle amter.

17. november 1977
Ekstraordinær generalf.: Vedtægtsændring ang. handelsudvalg
vedtages enstemmigt. Handelsudvalget dannes af ti
bestyrelsesmedlemmer.

5. januar 1978
Behov for lejligheder skal undersøges.

3. marts 1978
Ansøgning til Plan- og Miljøudvalget om bygning af PM-lejligheder.
Der har været ca. 10 forespørgsler. Ansøgning om beplantning ved
Toftegårdsskolen samt anlæggelse af stier i området.

13. juli 1978
Skal borgerforeningens anlæg overdrages til kommunen? En kreds af
unge ønsker et lokale til klubvirksomhed.

7. august 1978
Kontingentforhøjelse til 20 kr. Ansøgning om fortov i Sdr. Ringgade.
Skal foreningen give et bidrag til en borgmesterkæde, da Brønderslev
kommune er blevet årets by. Afventer andre foreningers holdning.

11. oktober 1979
Idrætsforeningen får 5000 kr. til klubhus.

3. januar 1980
Medlemskab af foreningen ”Landsbyens bevarelse” undersøges.

5. februar 1980
Henvendelse til kommunen om kollektiv trafik.

4. marts 1980
Gadebelysning bag Brugsen og cykelsti ved skolen drøftes. Planer om
et arrangement med Niels Hausgaard i hallen. 500 kr. i gave ved
spejderhusets indvielse.

20. maj 1980
Afslag på fortov ved Sdr. Ringgade.

17. juni 1980
Spejderne overtager Sankthansfesten.

10. september 1980
Kontingentforhøjelse til 35 kr. Vil søge om plantning af træer ved
indfaldsvejene.

9. oktober 1980
Koncert m. Vendelbo-Niels og Schwåmpis Venner i forsamlingshuset.

31. oktober 1980
Handelsudvalget tilbyder gevinster til 1500 kr. mod at
borgerforeningen giver det samme. Borgerforeningen skal stå for
arrangementet og får overskuddet.

13. november 1980
Til generalforsamlingen var mødt tre medlemmer + det meste af
bestyrelsen.

20. november 1980
Medlem af ”Landsbyens bevarelse”.

7. januar 1981
Der planlægges dilettant, adgang 10 kr.

12. februar 1981

Der søges underskudsgaranti (1000 kr.) hos Kulturelt Samråd.
Alderdomshjemmets bestyrerinde har søgt om tilskud til udsmykning
af en renoveret gang. Der henvises til kommunen.

28. april 1981
Borgerforeningen skal selv betale vejtræer (har ikke penge nok).
Dagplejemødre har klaget over anlægget. Kommunen vil give 5000 kr.
til nyetablering.

15. juni 1981
Anmodning fra forældre om reparation af gynger i anlægget. Der ydes
1000 kr. til legeplads.
Schmidt får 10.000 kr. fra Tuborgfonden til plantning af frugttræer ved
indfaldsvejene.

1. december 1981
Der skal søges om at få et lokalkontor til Jerslev. Ønsker møde med
borgmesteren og de lokale byrådsmedlemmer. Julens Glæde vil
overtage underholdning ved juletræet.

11. januar 1982
108 børn til juletræ. Forsøg med at lave skøjtebane ved klubhuset. Det
mislykkes på grund af tøvejr.

16. februar 1982

Ansøgning om lokalt kontor og om at måtte benytte et lokale på
forskolen til bestyrelsesmøder. Evt. at få en bod på Jerslev Marked.
Container til byen, bedre lys på gader og stier.

5. marts 1982
Dilettant i Sterup Forsamlingshus i samarbejde med Sterup
borgerforening. Protest mod nedlæggelse af arbejdsformidlingens
kontor i Jerslev.

23. marts 1982
Møde med borgmesteren vedr. lokalkontor. Kan ikke imødekommes,
da det ligner kommunekontoret fra før sammenlægningen. Peder Ivar
Nielsen foreslår, at det kaldes et servicekontor – og så blev
økonomiudvalget forhandlingsvenligt. Afgøres senere.

20. april 1982
Foreningen vil sælge kaffe på Jerslev Marked. Pengeformering af 500
kr. Deltagere: Hanne Jørgensen, P. Schmidt og Jørgen Jacobsen,
Vendelbobanken. Forslag: vise film, bage vafler, frikadeller og
kartoffelsalat.

5. maj 1982
På byrådsmødet besluttes, at Jerslev får servicekontor på prøve fra 1.
sept. 1982.

8. juni 1982
Borgermøde med panel fra byrådet. Stor spørgelyst. Foreningen solgte
bogkasser på Jerslev Marked (købt hos JKE).

7. september 1982
Møde med handelsudvalg og spejderne for at planlægge
efterårsmarked. Spejderne har loppemarked og laver kaffe,
handelsudvalget betaler. Telt på Torvet. Borgerforeningen og kroen
står for underholdning og bal.

31. august 1982
Borgerforeningen var af Vendelbobankens kunder indkaldt til
protestmøde mod lukning af banken. Protestbrev sendes.

8. september 1982
Første gang åbent i servicekontoret på forskolen. Borgerforeningen
giver kaffe og rundstykker.
5 oktober 1982
Der har været afholdt en heldags torvedag. Der tages initiativ til
oprettelse af Jerslev Samvirke. Torben Stisen får sendt en hilsen med
”Velkommen til byen”. Afslag på Vendelbobankens forbliven i byen.
Lukker 15. okt. Der udsendes spørgeskemaer vedr. aktiviteter til
borgerne.

9. november 1982
Generalforsamling. Spørgeskemaerne fulgt godt op. Lokalkontor til
byen (foreløbig et år). Protestskrivelse mod lukning af AF.

7. december 1982

Telefonkæde indført i bestyrelsen. Sangaften m. Inger Lauritsen sammen med
4-5 andre foreninger (succes 120 fremmødte). 25 skemaer ud af 370 retur.
Ønsker om sangaften, folkedans, foredrag, film. Flemming Østergaard indkaldt
til møde vedr. projekt Jerslev.

18. januar 1983
Dilettant sammen med Sterup Borgerforening i Sterup d.11. jan. Pressemøde.
Flemming Østergaard præsenterer sin ide med at få gamle erhverv i tomme
butikker. Projekt Jerslev bliver en selvejende institution. I januar begynder en
studiekreds ledet af Flemming Østergaard.

14. marts 1983
Borgerfest 29. jan. Der skal laves vedtægtsændringer, da handelsudvalget er
ved at etablere sig som selvstændig forening. Indbydelse til 27 foreninger vedr.
Samvirke. Stiftende generalforsamling i Jerslev Handelsstandsforening 21. april
1983. Den 21. marts holdes møde m. 13 foreninger (Samvirke). Foreløbig
bestyrelse til ”Erhvervsprojekt Jerslev” med Britta Rittmann som
formand.Jerslev-avisen er ved at dø. Handelsudvalget prøver at holde liv i den.
Fastelavnsfesten meget ”vild” pga. få fremmødte forældre

29. juni 1983
Ekstraord. bestyrelsesmøde vedr. 75-års jubilæum. Reception på
kroen m. fremlæggelse af protokoller m.v. Der serveres et par kolde
retter. Der inviteres ikke specielle gæster. Om aftenen middag for
bestyrelsen på ”Gastronomen”.

14. november 1983
Protest mod nedskæring af bibliotekets åbningstid. KFUM-spejderne bevilges
250 kr. til projekt Sierre Leone.

30. november 1983

De nye vedtægter vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

9. januar 1984
Barber Hjulskov udnævnt til æresmedlem ved borgerforeningens
jubilæum.

20. marts 1984
Forespørgsel om snerydning, der synes for dyr. Der henvises til
handelsstandsforeningen.

Cirkus Dannebrog kommer til byen. Juletræsfest sammen med
Samvirke, Julens Glæde og SID.

21. oktober 1985
Dagplejemødre opretter initiativgruppe vedr. legepladsen. Evt. opløsning af
Samvirke.

29. oktober 1986
Folkedans: 25 par. Leder: Hilda Rohde.

14. januar 1987
Generalforsamling. Der er søgt om lamper på sti, container og bænke. Afslag på
alt.

? 1987

Sterup Borgerforening trækker sig vedr. samarbejde om dilettant.
Jerslev Forsamlingshus ny samarbejdspartner. Forslag om lokal
vejviser.

6. april 1987
Der rettes henvendelse til teaterfolk i den nedlagte miljøhøjskole.

1. juni 1987

Tombola og bamsekran på messen. Forslag om egnsspil i anledning af
200 år for stavnsbåndets ophør. Evt. kunstudstilling.

25. august 1987
Ansøgning om støtte til Jerslev Møntvaskeri (Erhvervsprojekt Jerslev).

Kunstudstilling 22.- 25. oktober.

14. oktober 1987
10 kunstnere vil deltage på forskolen.

18. januar 1988
Spørgeskema. Interesse for smukkere by, fællesantenne og dilettant. 30 nye
medlemmer efter hvervebrev.

15. februar 1988
500 besøgte kunstudstillingen på forskolen. Stigning fra 110 til 160
medlemmer.

Maj 1988
65 tilmeldinger til fællesantenne. Går bort fra skikken med at udnævne
æresmedlemmer. Billedudstilling i Sparekassen om 80 års virke. Evt. revy (80
års jubilæum).

20. marts 1989
Kunstudstilling forsøges flyttet til hallen.

5. august 1991
Afsluttende brev fra postmesteren om lukning af posthuset.

30. marts 1992
Store legedag forberedes.

18. februar 1993
”Næste træk er dit”. (Borgermøde vedr. kommuneplanen).

18. februar 1993
2000 har deltaget i foreningens arrangementer. Juniorklubben permanent,
kommunen har fundet penge. Tilladelse til at opføre andelsboliger efter tre års
korrespondance.

Borgerforeningen eget lokale over posthuset. Cykelsti og fortov nok en
realitet i 1993.

30. maj 1994
En sekskantet hytte vil være et aktiv for legepladsen (20 – 25.000 kr.) Cirkus
Charlie i anlægget.

3. oktober 1994
Frank Elefsen foreslår Jerslev som årets børneby.

16. februar 1995
Lene Hansen orienterede på generalf. om at en evt. rundkørsel ved
Hydro vil blive for dyr en løsning. Byrådet imponeret over Jerslevborgernes engagement i [i]”Næste træk er dit”. Torvet kunne være et
projekt, der kunne realiseres i en overskuelig fremtid sammen med
Palægade 4 som byfornyelsesprojekt.

22. april 1995
Bestyrelsen i arbejdstøjet, da legepladsen skal renoveres. Nye
legeredskaber bestilt v/Hjørring Produktionsskole.

2. oktober 1995
Arne Larsen kontaktede borgerf. ang. etablering af et lille anlæg med
sø, beplantning og bænke bag varmeværket. Bestyrelsen fandt idéen
spændende.

28. november 1995

Borgerf. håber på, at brugerne af forskolen vil støtte en idé om at renovere
denne, da der kun er

t toilet (og et toilet i forbindelse med køkken) til de mange brugere.
Borgerf. håber på et

amarbejde omkring maj 1996.

29. februar 1996

erslev udnævnt som projektby af Brsl. kommune med Bodil Bjørn Hessellund
som
projektmedarbejder. Projekt Jerslev-gruppen består desuden af:
Henning Jørgensen (Teknisk udvalg), Peter Norskov (Teknisk
forvaltning), Lene Hansen ( byrådet), Lasse Christiansen (Handels- og
Håndværkerforeningen) samt Kaja Rosenvinge (borgerf.).
Kurt Bering lufter en idé om at oprette en internetcafé på forskolen for
alle aldersgrupper. Karsten Frederiksen foreslår, at torvet forskønnes.

21. marts 1996

Kommunen prøver at finde ¼ mio. kr. til renovering af forskolen.

24. august 1996

Cirkusdag med loppemarked i Svendsens gård i stedet for St. Hoppedag.

9. september 1996

Borgerf. samarbejder med skolebestyrelsen, skolen og Samvirke om et
arrangement med Frode

Muldkjær på skolen, som samler 200 borgere.

28. september 1996

remtidsværksted på skolen afleverer idéer til styregruppen for Projekt Jerslev,
som holder møde

hver 3. uge. Efterårskunst har 50 tilmeldte kunstnere til 10-års jubilæet i uge
42.

5. februar 1997

eknisk udvalg bevilgede i dec. 50.000 kr. til en sø ved varmeværket. Desuden
skal der findes ca.

70.000 kr. til 7-8 lamper. Trafikplan for Jerslev til høring.

15. april 1997

Kurt Bering valgt som formand for 10. gang (1. gang 19. jan. 1987).
Børneklubben nedlagt, da det

ar for få børn, der mødte op – men de voksne hyggede sig meget!

17. april 1997

Sidste styregruppemøde i Projekt Jerslev blev holdt på Boulevarden 15. Senere
på året kunne

gruppens arbejde høstes: Jerslev Forskole renoveret for ¼ mio. kr., byfornyelse
gennemført i

Palægade 4, det nye anlæg ved varmeværket færdigt, legepladsen renoveret.

26. februar 1998

Borgmester Lene Hansen orienterede ved generalfors. om den nye
kommuneplan, hvor det ville

ære ønskeligt med en omfartsvej for den tunge trafik i Jerslev.

20. april 1998

Ruth Kristensen deltager på borgerf. vegne i møder med kommunen om
markedsføring af denne og

plandet.

22. august 1998

our de Jerslev med trailermarked, børnedyrskue, indvielse af forskolen, fest
med grillstegt

pattegris. Der blev cyklet 40.000 kr. ind på én time med et gennemsnit på 18
kørte km pr. deltager.

26. oktober 1998

elefonboksen nedlægges, da mobiltlf. iflg. TeleDanmark overflødiggør disse.

Borgerf. protesterer mod en evt. nedlæggelse af biblioteket i Jerslev. Spanske
vægge til

fterårskunst ’99 planlægges som investering af nogle af pengene fra Tour de
Jerslev. 20 sangbøger

ndkøbes til forskolen.

13. januar 1999

Borgerf. protesterer mod kommunens planlagte salg af Hulknøse- og Søheden
Plantage (64 ha ialt).
Vægge til Efterårskunst er ”købt” for et symbolsk beløb af JKE: 40 stk.
à 15 kr.

20. januar 1999

Borgerf. deltager i møde om internet i Jerslev.

3. februar 1999

Virksomhedsbesøg på Georg Jensen, Hjørring – efter forslag fra en borger.
Senere samme måned

deltager 70 borgere i et virksomhedsbesøg hos JKE-Køkkenet.

24. februar 1999

Ruth Kristensen orienterer på generalf. om ”Brønderslev som attraktiv
bopælskommune” og LiHav
(Landsbysamarbejdet i hjertet af Vendsyssel).

12. august 1999

Busskur i Sdr. Ringgade til høring i amtet. Poul Esting deltager for første gang i
Efterårskunst ’99,

hvor også de nye spanske vægge tages i brug.

31. januar 2000

Virksomhedsbesøg på AVV, Hjørring – 35 borgere deltager.

2. marts 2000

Preben Svendsen efterlyser en genbrugsplads nær Jerslev. Kurt Bering
efterlyser renovering af

orvet til byrådsmedl. Gunnar Larsen, Skovsalg droppet pga. grundet massive
borgerprotester!

Okt. 2000

fterårskunst bedst besøgte udstilling nogensinde med 2500 gæster (52
udstillere).

15. marts 2001

Bestyrelsen i arbejdstøj: Lokalet på Boulevarden 15 sættes i stand.

9. juni 2001

railermarked med 15 kræmmere v/Forskolen med gratis rundstykker. 130 stk.
blev fortæret af

byens borgere! Belysning på Spejderstien endelig opsat.

13. august 2001

fterårskunst planlægges med Lene Hansen som taler. Der sys duge til
skolepultene og det nye
cafeteria tages i brug

6. oktober 2001

Motorvejsindvielse. Borgerforeningerne i oplandet går sammen om at dele en
vogn med

plysninger og reklame for hver enkelt forening.

13. august 2001

fterårskunst planlægges med Lene Hansen som taler. Der sys duge til
skolepultene og det nye

afeteria tages i brug.

8. oktober 2001

Byfornyelsesprojekt udskudt til 2002.

Dec. 2001

Borgerf. har arr. den sidste juletræsfest, da der kun mødte tre børn op.

28. februar 2002

Gunnar Larsen, Poul Pedersen og Karsten Frederiksen deltager i møde vedr.
byfornyelse, parcelhusog erhvervsgrunde samt omfartsvej. Lokalplan klar for Livøgadeområdet (efter 20 års
forberedelser). Boulevarden får et nyt, tiltrængt lag asfalt og
fortovene rettes. Borgerf. kontakter AVV om en genbrugsplads. Lene
Hansen foreslår borgerf. at nedsætte en arbejdsgruppe om

trafiksikkerhed. Fem nye fam. i andelsboliger v/Krogården – p.t. to
ledige boliger.

Aftenbus nedlagt trods protester.

13. august 2002

Venteliste oprettet til Efterårskunst. Kurt Bering efterlyser bedre annoncering
fra komm., da der

ndnu ikke er solgt en eneste af de nye parcelhusgrunde.

25. september 2002

AVV ønsker afklaring om placering af genbrugsplads.

9. oktober 2002

Borgerf. skænker et frugttræ til ”Smørhullet”.

12. februar 2003

Vinsmagning i forsamlingshuset.

18. februar 2003

250.000 kr. fordeles til kommunens borgerforeninger.

24. april 2003

Legepladsen moderniseres for 41.000 kr. + moms + friv. arbejde + overskud
fra kommende

cykelløb.

12. juni 2003

Uglen placeret ved Rosengården (1/2 års overvejelser gik forud).

16. august 2003

Cykelløb med 20 deltagende ryttere. Indbragte ca. 25.000 kr.

19. august 2003

Ny rutchebane om ca. 1 måned. JSI gav 10.000 kr., Samvirke 5.000 kr., Spar
Nord 5.000 kr.,

omm. 43.500 kr. og borgerf. 10.000 kr.

24. september 2003

Borgerf. har fået godkendelse af omfartsvej, erhvervsgrunde og AVV
genbrugsplads!
Ansøger komm. om at få flyttet byskilt v/Sdr. Ringgade tættere på
Klæstrup, da man p.t. kan køre ind i Jerslev med 80 km i timen. 60
tilmeldte kunstnere og 10 på venteliste til årets Efterårskunst..

8. januar 2004

Masterplan indsendes til komm. fra arb. grupperne vedr. byfornyelse. 2,1 mio.
kr. skal bruges på

orskolen. 300 kvm. af Anlægget sælges til Elert Voldbæk og Mads Pedersen for
35,- kr. pr. kvm.

(Anlægget blev købt af borgerf. i 1930).

10. februar 2004

Byskiltene flyttes og 60 km-zone indføres fra Ø. Linderupvej til bygrænsen.

26. februar 2004

Kurt Bering fremviste det færdige projekt vedr. Jerslev midtby, som er et
”sammenkog” af de
forskellige gruppers arbejde. 19 fremmødte enige om, at den tunge
trafik bør ledes væk fra midtbyen.

15. marts 2004

Avisartikel i NORDJYSKE.: ”Jerslev midtby får et løft. Byfornyelse: 2,7 mio. kr. til
torvet – og 2,3
mio. kr. til den gl. forskole.”

28. august 2004

railermarked med aktiviteter af KFUM-spejderne. Ansøger BIBKO om penge til
bredbåndsnet og
computere. BIBKO formaliseres i et landsbyråd.

20. september 2004

Kunstvin lanceres ved kommende Efterårskunst. Borgerf. har fået 52.000 kr. til
nye initiativer:

egeplads og PC Værested på Forskolen. Rygeforbud i cafeteriet under
Efterårskunst.
Kunstnergebyr hæves til 150 kr.

12. januar 2005

em maskiner og en projektor anskaffet til PC Værested.

27. april 2005

Arbejdet på det nye torv påbegyndes. To store lindetræer fældet i anlægget – de
gav 7 rummeter

brænde à 200 kr. 10 bænke placeret i byen og et bord/bænkesæt indkøbt til
området ved den østlige

bydel ved hovedvejen. 45.000 kr. tilfaldt Jerslev fra BIBKO – bruges til pc
værested og kunst på

det nye torv. Billedkunstner Klaus Unger har skrevet kontrakt med borgerf. om
en skulptur til

50.000 kr., hvor Samvirke skænkede 10.000 kr. og Jerslev Sparekasse 15.000
kr. som tilskud til

denne.

26. august 2005

ndvielse af torvet i forbindelse med ”Open by Night”. Mona Fuglsang holdt tale
for de mange

remmødte, før afsløringen af ”Mennesker mødes”. Et splitsekund efter
øsregnede det!

11 pc’ere kunne benyttes i PC- Værestedet på forskolen. Foreningen fremstiller
selv en pjece,

mhandlende torvet, den nye omfartsvej og forskolen, som husstandsomdeles.

18. januar 2006

Borgerf. har indkøbt en bærbar pc, som historisk blev taget i brug d.d. (midler
fra BIBKO).
Fremover vil bestyrelsesmedlemmerne modtage mødereferat pr. mail
umiddelbart efter møderne.

Det koster 5.000 kr. at bestille netadressen www.jerslev.net.dk. Det er et
problem, at der ikke

ængere er adgang til off. toiletter i byen, når rutebilstationen er lukket.

6. april 2006

Påpeger i en opsamlende rapport til BIBKO, at der mangler cykelsti JerslevHallund, Jerslev-Sterup

amt det sidste stykke fra Klæstrup til hovedvejen. BIBKO vil efter
kommunesammenlægningen 1.
januar 2007 bestå af 25 borgerforeninger (for byer op til 2500 indb.).
Beslutning: Chr. Møgelmose, JSI, er tovholder for ”det store projekt”
vedr. forskolen. Webmaster Preben Svendsen kunne fortælle, at der i
gennemsnit er 30-35 besøg på www.jerslev.net.dk. pr. dag.

21. juni 2006

Borgerf. forsikret ved Alm. Brand for 200.000 kr. mod brand, tyveri og
vandskade. Årlig præmie

1837,- kr. med en selvrisiko på 2959,- kr. Erhvervsansvarsforsikring
765,- kr. årligt.

Mona Fuglsang orienterede om, at billedhugger Henrik Troelsen, Hollufgård på
Fyn, har fremsendt
forslag på skulptur til trekantgrunden mellem Palægade og
Boulevarden til 63.000 kr., som skal finansieres af Kulturelt Samråd og
fra BIBKO-midlerne.

6. december 2006

Det lille Spil rykket en dag frem pga. håndboldlandskamp i tv 7. dec.

23. december 2006

Afsløring af skulpturen ”Dialog ved skillevej” med 90 fremmødte borgere. Ved
sammenkomsten på
kroen bagefter gav foreningen gratis æbleskiver og glögg til 50
borgere.

10. januar 2007

Der skal udgives en jubilæumsbog, som skal uddeles gratis til alle borgere i
byen og nærmeste

pland i anledning af foreningens 100-års jubilæum næste år. Ruth Kristensen
er udpeget til at

aretage opgaven.

28. februar 2007

Generalfors.: Flot Powerpoint fremvisning præsenteret af Preben Svendsen om
”Årets gang i
Jerslev”. Billedserien sluttede med snefotos fra den foregående uges
snestorm, som lammede hele Nordjylland. Kl. 20 forsvandt strømmen,
så formanden måtte fortsætte sin beretning i stearinlysenes skær…
strømmen vendte dog tilbage efter en lille halv time. Tommy Bonbeth
foreslog, at Jerslev får en billardklub. Ruth Kristensen underholdt
forsamlingen med et muntert causeri baseret på glimt fra Jerslevs
historie. Hun kunne orientere de 25 fremmødte borgere, at hun p.t. var
kommet til 1938.

18. juni 2007

oreningen får fra Sparekassefonden overrakt et tilskud på 12.000 kr. til indkøb
af et musikanlæg.

6 mio. kr. udløses de næste 4 år til Forskolen, Chr. Møgelmose modtager
garantien på vegne af
styregruppen.

5. september 2007

ogo-konkurrence udskrevet i anledning af jub.året. Der er blevet 10
byggegrunde ud af det
opkøbte areal i Læsøgade.

31. oktober 2007

De nye velourduge var en succes ved Efterårskunst. Har besluttet at købe mere
stof, så hver
skolepult kan dækkes helt af to duge.

Kun seks forslag indkommet fra logo-konkurrencen. Foreningens
forsikringsadresse rettes til

Dyrskjøtsvej 4.

19. november 2007

ndkøber 10 stk. termokander til hallens cafeteria mod at foreningen må
benytte samtlige kander

under Efterårskunst.

10. januar 2008

ens Erik fra Assist fremlagde forslag til logo samt layout på bogen.

Formænd

1916: Jens P. Brødholt

1917: Poul Poulsen

1919: Dyrlæge Jensen
Bundgaard

1921: Kjøbmand Pedersen

1923: Murermester Hagbard

1924: Slagter H.P.Hansen

1925: Skomager Hansen

1927: Vilhelm Christensen

1929: Skrædder A. Træholt

1930: Købmand Sørensen

1932: Købmand Anton Nielsen

1933: Købmand Frits Holst

1935: Kæmner Jørgen Jensen
1937: Frits Holst (død efterår 1938) Jørgen Jensen formand igen
1938: Valdemar Voldbæk

1940: Barber Hjulskov

1941: Købmand Sørensen

1943: Valdemar Voldbæk

1945: Bagermester E. Nielsen

1946: Barber Hjulskov

1947: Ejnar Pedersen

1950: Bager Nielsen

1951: C.B. Hansen

1953: Gartner Ricard Larsen

1958: Lars Mikkelsen

1959: Jens Mølbjerg

1961: Barber Chr. Christensen

1962: Købmand Grevsen

1963: Købm. Evald Nielsen

1965: Ernst Christiansen

1966: Bent Nielsen

1969: Henry Madsen

1970: Jørgen Larsen

1971: Verner Larsen

1973: Børge Jensen

1975: Arne Larsen

1978: Preben Thomsen

1979: Knud Risager

1981: Henning Pedersen

1986: Torben Stisen

1987: Kurt Bering

