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Bestyrelsens beretning 2019 
 
 
 

Året 2019 har, tilsvarende de tidligere år, været et år, hvor Borger9700 har deltaget i rigtig 
mange aktiviteter og afholdt mange arrangementer såvel i eget regi som i samarbejde med 
andre foreninger og lokale aktører. 
 
Vi er stadig omkring 500 medlemmer, men der er plads til mange flere. Jo flere medlemmer vi 
er, jo stærkere står vi, og jo flere muligheder giver det os i bestyrelsen i vores arbejde. 
 
Det er meget glædeligt, at der blandt vore medlemmer er mange, som har lyst til at være med 
til at skabe aktiviteter i byen. Vi har i Borger9700 en Kultur-Gruppe og en 
Bæredygtighedsgruppe. Disse grupper har igen i 2019 stået for gennemførelse af forskellige 
arrangementer, som bliver nævnt senere her i beretningen. Tusind Tak til alle i grupperne. 
 
Overskriften for bestyrelsens arbejde er, at Borger9700 primært skal arbejde for 
Brønderslevs borgere. Det gør vi f.eks. ved at styrke Brønderslevs byområde med et 
kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Brønderslev til fortsat at være et 
attraktivt sted at bo. 
 
Vi bestræber os på aktivt at følge med i, hvad der planlægges for byen, og hvad der reelt sker i 
byen. Vi vil jo gerne så meget, men vi har begrænsede såvel økonomiske som tidsmæssige 
ressourcer – vi er jo alle frivillige. 
 

Hvad nåede vi så i 2019 

Vi har i bestyrelsen haft stor fokus på, at der kom gang i planlægningen og fornyelsen af selve 
Banegårdspladsen og arealerne omkring pladsen. Pladsen, som er byens midtpunkt, synes vi 
bør ”summe” af liv og aktiviteter. Vi har bl.a noteret os at det er foreslået at kalde pladsen 
Rhododendron Pladsen. Vi har protesteret imod dette navn. Arbejdet med fornyelsen af 
Banegårdspladsen er godt i gang, og vi i bestyrelsen i Borger 9700 synes, at det er relevant at 
tage debatten om et nyt navn til pladsen op igen. 
 
Bestyrelsen mener, at den nye plads skal have et nyt navn – Peder Nielsens Plads. 
 
Byen bør anerkende og vise sin taknemlighed overfor den indsats, Peder Nielsen ydede ved at 
kalde en plads Peder Nielsens Plads.	Pladsen kunne meget passende navngives 1. april 2021, 
hvor Brønderslev skal fejre sit 100-års købstadsjubilæum. 
 
Kommunen nedsatte et Midtbyråd som dialogforum og samarbejdspartner til dette projekt, og 
Borger9700 er repræsenteret i dette Midtbyråd. Resultatet er endt ud i en ”Helhedsplan for 
Banegårdspladsen”, som er godkendt i Brønderslev Byråd og er indeholdt i kommunens 
budgetter fra 2019 og efterfølgende år. Planen kan ses på kommunens hjemmeside. Vi ser dog 
med beklagelse på at arbejdet tilsyneladende er gået i stå. En af de store udfordringer såvel 
Brønderslev kommune og Brønderslev står over for i disse år er butiksdød. Detailhandelen går 
tilbage. Ifølge en undersøgelse foretaget af COWI for Brønderslev kommune er detailhandlen i 
Brønderslev Kommune er gået meget tilbage i den20-årige periode siden 1999, hvor 
detailhandlen blev undersøgt sidst. Antallet af butikker er næste halveret. Alle byer har mistet 
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butikker, og i landområderne er tilbagegangen gået særligt hurtigt. Der er behov for en målrettet 
indsats for at bevare kommunens handelsliv. I 1999 var der 263 butikker i Brønderslev 
Kommune. I dag er der 145 butikker tilbage. 45 % af alle butikker i kommunen er forsvundet. 
Ser vi på de tre hovedbyer, så har Brønderslev mistet 31 %, Dronninglund 40 % og Hjallerup 
40 % af deres butikker. Borger 9700 ønsker et større engagement fra både kommunen og 
erhvervsorganisationer for at standse denne negative udvikling. 
 
Det er meget glædeligt for midtbyen, at der nu som første etape kommer gang i boligbyggeriet 
på Banegårdspladsen. Den gamle retsbygning og det gamle posthus er nedrevet, og Domea 
Boligselskab og Sv. Aa. Christiansen opfører omkring 100 lejligheder i forskellige størrelser.  
 
Perronen på banegården. Perronen på togstationen er ca. 30 cm. for lav. Vi har derfor startet 
en kampagne for at få Bane Danmark til at hæve den. Vi har fra Bane Danmark fået at vide at 
Brønderslev står på listen til at få udskiftet perronen, men der står 117 på listen og Brønderslev 
er nummer 68. Med de nuværende bevillinger kan der renoveres 22-23 inden 2030. Vi har derfor 
kommunikeret med trafikministeren om øgede bevillinger til dette, f.eks. i forbindelse med de 
investeringspakker, der sandsynligvis kommer efter Corona krisen for at få gang i beskæftigelsen 
igen. Han anerkender i sit svar behovet for nye bevillinger, men giver ingen konkrete løfter. 
 
PN-Bygningen. Vi har fulgt planerne for udnyttelse af en del af bygningerne i den gamle PN-
Bygning, der er under store ændringer som industri. Vi håber ændringerne vil gavne PN som 
industri. Vi bakker fuldt op om de initiativer, der er om at lave museum (Vildmose) og kulturelle 
aktiviteter. 
 
Forberedelse af Brønderslev madfestival SMASK. Brønderslev kommune har taget initiativ 
til at lave en madfestival kaldet SMASK til efteråret 2020. Vi har deltaget aktivt i et 
forberedelsesmøde. Vores ”krav” er at den skal være lokalbaseret og tage hensyn til klimaet og 
miljøet. Ideelt set vil vi gerne knytte festivalen sammen med vores bæredygtighedsfestival. Der 
er ansat konsulenter fra København og Bornholm. På grund af Corona er festivalen dog udsat til 
næste år. 
 
Borger9700 tog initiativ til at få den landsdækkende ”Stafet for livet” til Brønderslev. ”Stafet 
for livet” fandt med stor succes også sted i 2019. Medlem af vores bestyrelse Lone Lønbro trak 
sig fra bestyrelsen for at hellige sig arbejdet som formand for Stafet for livet. 
 
Kulturgruppens aktiviteter. 
Vi har den smukke Rhododendronpark med scene og amfiteater og den skønne Runde 
Pavillon, som giver muligheder for aktiviteter i parken. Vores Kulturgruppe tog igen i år i 
samarbejde med Parkfestivalen og Kulturskolen initiativ til en række meget 
forskelligartede og spændende underholdninger bl.a. Sankthansaften. Arrangementet var 
meget velbesøgt og succesrigt, men gav et mindre underskud. Der blev afholdt koncert med 
Unoderne. Igen et velbesøgt og succesrigt arrangement. Det er også blevet en tradition at 
afholde ”Kulturdagen”, også denne blev afholdt for 5. gang i 2019, og igen i samarbejde med 
Biblioteket, Kulturskolen og Lokalhistorisk Arkiv og hvert år med forskellige temaer. aktiviteter, 
og der deltog igen mange lokale aktører og besøgende. 
Unoderne.  
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Bæredygtighedsfestival afholdtes for 5. gang i 2019 i samarbejde med Dronninglund 
Turistforening, FN-forbundet, Aalborg Bæredygtighedsfestival samt mange lokale aktører. Fokus 
i 2019 var bl.a. ”FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling” med særlig vægt på mål 12, 14 
og 15 (de grønne mål). Der blev som sædvanligt husstandsomdelt en avis om festivalen til alle  
ca. 35.000 husstande i kommunen sammen med Oplandsavisen og Dronninglund Avis. 
Sideantallet er endnu engang steget og har nu nået 20 sider plus et omslag til avisen. Af 
arrangementer kan nævnes en udstilling i den runde pavillon, hvor AVV, Domea og Signatura 
deltog aktivt med udstillinger og aktiviteter, fællesspisning på Dronninglund Slot og Lille 
Østergård. Vi holdt et møde på Voergaard Slot mellem politikere fra Frederikshavn, Hjørring, 
Jammerbugt og Brønderslev kommune om deres udfordringer og initiativer i forhold til 
verdensmålene. 
 
Vores Brønderslev er et initiativ, der bygger på Vores Ikast, der er en samordning af alle gode 
kræfter, der arbejder for at forbedre Ikast som bosætnings- erhvervs-, turisme- og kultur by. 
Borger 9700 var repræsenteret på en studietur til Ikast og er med i en gruppe, der planlægger 
tilsvarende initiativer i Brønderslev. 
 
Turisme i Brønderslev Kommune 
Borger9700 har deltaget i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dronninglund 
Turistforening, Jyske Ås, Dronninglund og Voergård Slotte, Aså Camping m.fl. Arbejdsgruppen 
udarbejdede et ideoplæg og en handleplan for turismen. Det har resulteret i, at Brønderslev 
Kommune har opprioriteret turisme-området og oprettet ”Brønderslev Turisme” og ansat en  
konsulent til at varetage opgaven. Vi har, for at bakke op om og følge de kommende tiltag, 
indmeldt Borger9700 som medlem i Brønderslev Erhverv og Turisme. 
 
Læsø, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev kommuner har indgået et nyt turistsamarbejde 
under navnet Destination Nord. Vi tror og håber dette samarbejde vil være til stor gavn for 
turismen i   
 
Ny Hedelund 
I samarbejde med bl.a. Grundejer9700, Den Runde Pavillons Venner og Brønderslev Handel m.fl. 
dannedes en frivillig ”Initiativgruppe”, som på et møde med Borgmesteren tilbød sig med 
samarbejde for snarest muligt at få et ”nyt Hedelund”. 
 
Økonomiudvalget har nu nedsat en Arbejdsgruppe med repræsentanter fra Økonomiudvalget, 
den kommunale administration, fra Erhverv og Turisme, fra og Parkgruppen. Derimod er de 
folkelige organisationer som Grundejerforeningen og Borger 9700 ikke medlemmer. Dette er 
naturligvis ikke tilfredsstillende og der arbejdes på at ændre det. 
 
Kommende nye aktiviteter i PN-bygningerne skal indtænkes i den kommende plan Ny Hedelund. 
  
Julebelysning har været et omdiskuteret emne i år, da handelsstandsforeningen ikke længere 
ville stå med hele ansvaret (herunder det finansielle). En række gode kræfter gik sammen for 
at samle penge ind fra virksomheder, kommunen, foreninger og private. Det lykkedes så 
julefreden kunne sænke sig over Brønderslev. Borger 9700 gav 10.000 kr. 
 
Medlemskampagne 
 
Vi har i slutningen af året gennemført en medlemskampagne med støtte fra nuværende 
medlemmer og annoncer i Oplandsavisen. 
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Hvad planlægger vi så at arbejde med i 2020 
 
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer. 
 
Vores udadvendte program for 2020 er desværre blevet ødelagt af Corona epidemien 
 
Vi har dog fulgt op på nogle områder: 
 
• Banegårdspladsen – Vi følger nu det spændende byggeri og derefter arbejdet med anlæg af 

selve pladsen i henhold til helhedsplanen for området. Vi følger også op på det evt nye navn 
på pladsen. 

• Vi fortsætter arbejdet med at få Vores Brønderslev startet op. 
• Ny Hedelund – Vi følger spændt resultatet af beslutningerne om parken 
• Vi fortsætter kampagnen for at få hævet perronen på togstationen. 
• Sommeraktiviteter på scenen i Rhododendronparken med forskelligartet musik og sang 

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver Sct. Hans aften i Rhododendronparken med musik og 
bål – Vi håber, at rigtig mange vil deltage 

• Bæredygtighedsfestival i uge 36 med Dronninglund Turistforening og FN Forbundet i 
Nordjylland. 

• Kulturdagen igen i samarbejde med Brønderslev Bibliotek, ungdomsskolen og Kulturskolen 
• Opera 
• Deltagelse i Lions Forårsmesse, der bliver til efterårsmesse 
 
Vi modtager meget gerne ideer fra vores medlemmer om relevante emner m.v., som I synes, vi 
skal arbejde med. 
 
Vi har i bestyrelsen rigtig meget, som vi finder interessant og relevant at arbejde med, men vi 
må jo også erkende, at da arbejdet er på frivillig basis, sætter det sine begrænsninger. 
 
 
Vi vil gerne takke for den store opbakning, som Borger9700’s medlemmer har givet os i året 
2019. 
 
Ligeledes en STOR TAK til alle, som har støttet os med bidrag til vore arrangementer. Uden disse 
bidrag har det ikke været muligt at gennemføre arrangementerne. 
 
Også en stor tak til Nordjyske Medier for aftaler om annoncering af vore arrangementer.  
 
Her til sidst – Vores hjemmeside, som I kan se på www.borger9700.dk     
 


