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ed forårets komme har bestyrelsen i Uglev og Omegns Borgergruppe atter en gang fornøjelsen af 

tre ting: Vi kan udsende vores årlige nyhedsbrev til alle i Uglev by og opland med information 

om foreningens arbejde. Vi kan tilbyde dig at forny dit medlemskab – eller måske tegne ét for 

første gang. Vi kan indkalde til generalforsamling tirsdag 30. april (se bagsiden). Forhåbentlig vil du tage 

del i det alt sammen.  

 Enten har du fået overrakt dette nyhedsbrev personligt – eller osse har du fundet det i din postkasse. Var 

du ikke hjemme, da vi kom forbi, men ønsker at tegne medlemskab, kontakter du blot én af os i bestyrelsen. 

Hvem vi er, kan du se på bagsiden. Et medlemskab koster 100 kr. for en husstand, 50 kr. for enlige.  

 I det grønne område mellem Siriusvej og Orionsgade ligger nu en aktivitetsplads til fri afbenyttelse for alle. 

Der er gynger, rutsjebane og klatrenet, mål og bålplads. Entreprenøren har brugt solide materialer, som 

skulle kunne modstå vejr og vind langt ud i fremtiden. Borgergruppen har indhentet midlerne fra Sund-

hedscenter Thyholm, Sparekassen Vendsyssel, Nordea Bank (Struer afd.) og Sparekassen Thy, og via LAG 

Struer har vi fået tilsagn om et beløb fra NaturErhvervsstyrelsen. Vi håber, at rigtig mange vil få fornøjelse 

af pladsen og nyde de muligheder for leg og bevægelse, som er kommet i stand takket være vore sponsorer.  

 Med kommunens velvilje blev det for godt et år siden muligt at etablere en byforskønnelsesplads ved Stati-

onen. Hensigten var at skabe en grøn oase centralt i byen, hvor enhver kan slå sig ned og nyde tilværelsen 

eller tage et hvil på vejen. Byforskønnelsespladsen blev officielt indviet lørdag 30. juni 2012 af byrådsmed-

lem Helle Lyng, som navngav den Venuspassagen af disse to grunde: Først i juni måned kunne man opleve 

et forholdsvis sjældent astronomisk fænomen, hvor planeten Venus passerede forbi Solen. Og så er Uglev i 

forvejen en ”astronomisk” by med planeter og stjernebilleder flettet ind i snart sagt alle gadenavne.  

 Torvedagen 30. juni blev den anden af slagsen, og vejret bød på solskin og varme. En skøn sommerdag, 

hvor folk myldrede tæt mellem de mange loppemarkedsstande og foreningernes vaffelbod. Torvedagen 

arrangerer borgergruppen sammen med Stationen, som endvidere lagde hus til en mangfoldig kunstudstil-

ling. Det betyder utrolig meget for os at opleve så stor opbakning til torvedagen. Det giver blod på tanden til 

at fortsætte, og når vi nu bebuder, at torvedagen i år er berammet til lørdag 29. juni, antager arrangementet 

vel efterhånden karakter af en tradition. Vi håber i hvert fald på godt vejr igen og et hav af glade mennesker 

og ”lopper”.  

 Vi er selvfølgelig glade for, når tingene lykkes. Men det ville næsten være for utroligt, hvis vores ønsker 

altid blev opfyldt. Alligevel vil vi nævne, at vi i efteråret ansøgte kommunen om, at driften af toilettet ved 

sportspladsen skulle blive offentlig. Imidlertid vurderede Teknisk Drift og Anlæg, at der ikke er grundlag 

for et offentligt toilet i Uglev. Osse toilettet ved Odby strand, som brændte ned til grunden, har vi forsøgt at 

få genetableret. Dette toilet sorterede under Naturstyrelsen, som vi kontaktede med henblik på at forbedre 

”publikumsfaciliterne”, som det så smukt hedder. Desværre vurderede Naturstyrelsen, at der ikke var råd 

til hverken genopbyggelse eller drift af dette toilet.  

 Af andre ”mislykkede” tiltag bør nævnes turen til Tivoli & København – som altså ikke kunne gennemføres, 

da der var for få tilmeldte. Turen var berammet til en lørdag først i december og var planlagt i samarbejde 

med menighedsrådet, Søndbjergforeningen, Grundejerforeningen og Stationen. Vi mente, at vi havde et 

M 



stærkt koncept til den rette pris, men respekterer naturligvis, at interessen ikke nødvendigvis er lig med 

bestyrelsens forventninger – og så ér julemåneden jo bare en travl tid for de fleste!  

 Derimod har foreningerne i fællesskab planlagt en busudflugt til Nationalpark Thy lørdag 25. maj 2013. 

Reservér endelig datoen! Meget snart bliver der annonceret for turen...  

 I tiden op til jul bekendtgjorde Anette Pinderup, at købmandsbutikken (dengang Kwik Spar, nu Let-Køb) 

var i dyb økonomisk krise. Der blev forsøgt med forskellige, velmente initiativer, men den holdbare ”løs-

ning” (ingen kender dagen!) fandt borgergruppen og Stationen i fællesskab ved at lancere en kampagne, der 

opfordrede kunderne til at oprette en konto i butikken, således at likvid kapital blev frigjort. Mange har 

benyttet sig af denne ordning. Foreningerne kan næppe stille mere op for Anettes forretning, men vi håber, 

at vi har bidraget væsentligt til at gøre alle bevidste om, hvor vigtigt det er for en by som Uglev at bevare en 

købmand. I et samfund som vores er vi alle afhængige af hinanden. Vi har en købmand, vi har jernbane, 

friskole, børnehave, smedje og plejehjem. Men vi må erkende, at ingenting er givet på forhånd, og at vi selv 

er de nærmeste til at bakke de lokale handlende op og råbe vagt i gevær, hvis nogen forsøger at spare vore 

offentlige og private institutioner ihjel.  

 Uglev er ganske vist ikke stor, men her banker dog en puls. Dét tænker vi på i Uglev og Omegns Borger-

gruppe. Borgergruppen ønsker at takke alle, som har hjulpet os i årets løb – enhver hjælpende hånd er guld 

værd! Og ikke mindst tak til vore medlemmer. Uden Jeres støtte var intet af ovenstående blevet muligt. 

 

 Med venlig hilsen 

Uglev og Omegns 

Borgergruppe 
Formand Leif Lykke, 97 87 54 98 

Næstformand Ulrik Laursen, 97 87 51 60  

Kasserer Grethe Grud, 97 87 51 99 

Sekretær Chr. Birkebæk, 22 45 42 09 

Bestyrelsesmedlem Jonna Stokholm, 60 80 56 19 

 

 

Ses vi til generalforsamlingen? 
Tid: Tirsdag 30. april 2013 kl. 19:00. 

Sted: Thyholm Friskole.  

Formanden afgiver bestyrelsens årsberetning. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Mød talstærkt frem og vis engagement i din by! 

 

Vores hjemmeside er osse din... 
På www.uglev.dk kan du følge med i borgergruppens arbejde, 

andre foreningers arbejde, læse servicemeddelelser, se aktivi-

tetskalender og meget mere. 

http://www.uglev.dk/

