
GLARBORGEN 2021  

Generalforsamling den 26.april 2022 

Beretning om foreningens virke i 2021  

Selvom coronaen påvirkede os alle i 2021 (måske mest på den private side), så 
lykkedes det os igen at have et år med stor aktivitet og faktisk en færdiggørelse af de 

planlagte aktiviteter og faciliteter med rigtig mange frivillige involveret, og endelig at 
holde en flot indvielsesfest den 15. august.  
 

Det var dejligt at se hvordan Kommunens skoler brugte Glarborgen i forbindelse med 
den delvise nedlukning vi havde sidste forår. Vi oplevede at der på samme dag var 3 

skoler der holdt deres udeundervisningsdag i Glarborgen. 
 
Året startede med at bygge Valhal og Bifrost, og selvom vi fik lidt vinter, kom vi godt i 

mål med byggeriet og i slutningen af maj var byggeriet færdig. Brovst Tømrer og 
Maskinsnedkeri havde opgaverne i hovedentreprise og vi havde et rigtig godt 

samarbejde omkring projektet. 
 
Delene til Borde/bænke til Valhal og udenfor fik vi skåret til hos Halvrimmen Tømrer 

og Snedkerforretning – og samlingen blev foretaget af frivillige i Glarborgen.  
 

Herefter gik vi i gang med div. forsyningsledninger til toiletbygningen og til 
Glarborgen. Et stort anlægsarbejde som for størstedelen blev lavet af frivillige – med 
de forskellige maskiner stillet til rådighed af flere virksomheder. 

Så kom vi til selve toiletbygningen, hvor alt, undtagen støbning af sokkel og gulv samt 
de arbejder der krævede udførelse af autoriserede, ellers blev udført af frivillige – et 

kæmpestort og flot stykke arbejde vi fik lavet her.  
Strømforsyning til Valhal og til bålpladsen samt frostsikre vandstandere til samme 

steder blev også lavet. Igen blev alt det vi måtte lave selv udført af frivillige. 
Vores indgangsportal fik også sin endelige placering – og sikken en flot entre vi nu fik 
til Glarborgens område. 

 
De sidste børneaktiviteter i form af rutchebaner, flere specialgynger og svævebaner er 

også blevet lavet. Alt sammen frivilligt arbejde. 
 
Den 15. august holdt vi indvielse af Glarborgen, hvor Borgmesteren sammen med 

nogle børn klippede båndet ved indgangen.  
Herefter blev der holdt taler i området ved amfi-pladsen, og en sang komponeret til 

Glarborgen blev uropført.  
Øland Karlekammerkor gav en dejlig opvisning på deres kunnen.  
Til sidst overtog Øland Showband scenen og gav en rigtig flot koncert.  

Alle fik stor applaus. 
Samtidig var der en bod med gratis hotdogs samt salg af øl og vand. Et helt igennem 

fantastisk flot arrangement med ca. 400 gæster. 
 
I efterårsferien afholdt Øland Halloween gruppen igen et kæmpearrangement. Det er 

et fantastisk setup de har lavet. Besøgstallet på ca. 1200 (lørdag eftermiddag og 
aften) siger noget om populariteten af arrangementet. Man havde besluttet at 



opkræve entre, og det kom Glarborgen til gode i form af et driftstilskud på kr. 5.000,- 
Super dejligt. 
 

Året igennem har der været ugentlige sikkerhedscheck af de forskellige aktiviteter, og 
siden toilettet (handicaptoilet) blev færdig, er det 2 gange om ugen blevet gjort rent – 

dejligt – igen udført af frivillige. 
 

Nordea – her bor vi fonden – betalte os helt nøjagtigt det beløb som det kostede at 
lave Valhal. De synes iøåvrigt at vores totale setup var så godt at de gerne ville lave 
en film om os, så det blev der gjort og filmen ligger på vores hjemmeside. 

Både Norlys, Spar Vendsyssel og Jammerbugt Kommune bidrog til etablering af Bifrost 
(broen), forsyningsledninger og toiletbygningen, samt de sidste børneaktiviteter. 

 
Økonomisk viser regnskabet at vi fra fonde, Jammerbugt Kommune og andre har fået 
i alt Kr. 2,4 mill. Vi laver et regnskab over det frivillige arbejde der er blevet udført og 

donerede materiale, blandt andet fordi vi skal dokumentere de forbrugte frivillige 
timer i forhold til afregning på af en af vores forsikringer. Vi anslår værdien af alt det 

her til mindst Kr. 0,6 mill. – dvs. vi lander på en ca. værdi for det samlede anlæg 
lavet på i alt Kr. 3 mill.. 
 

Ang. vores popularitet, så har vi nu ca. 160 medlemmer, ca. 1700 følgere på 
FaceBook, og vi har haft ca. 5000 gæster igennem Glarborgen i sidste kvartal 2021 og 

1 kvartal 2022. Ikke så ringe endda. 
Blot vil vi naturligvis gerne have endnu flere medlemmer ikke mindst for at skaffe 
midler til den fremtidige drift og vedligeholdelse, så I må alle gerne være rigtig gode 

ambassadører og hjælpe med at skaffe flere medlemmer. 
At der er nødvendigt at skaffe flere midler til drift og vedligeholdelse vil fremgå af 

vores driftsbudget som vi kommer ind på senere. 
Vi har besluttet at gå i gang med at udleje Valhal. Der har i øvrigt været efterspørgsel 
på denne mulighed. Der arbejdes lige nu med hvordan det rent praktisk kan 

arrangeres. 
 

Det har været fantastiske 4 år med etablering af et anlæg, som jeg er sikker på at 

Øland m.m. vil have stor glæde af fremover. 

Tak for et rigtig godt samarbejde med alle frivillige – herunder selvfølgelig 

bestyrelsesmedlemmer og dem som var med i idefasen i starten af projektet, fonde, 

myndigheder, de relevante forvaltninger i Jammerbugt Kommune og endelig sidst 

men ikke mindst med Mette Glarborg, som jo er den der i bund og grund gjorde 

projektet muligt ved at stille området til vores rådighed.  

Hermed takker jeg selv af som formand / bestyrelsesmedlem. Jeg har været med til 

at udføre de ting som vi fra starten planlagde, så nu er tiden til at give stafetten 

videre. 

 

Peter Kvist 

 


