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FORORD
Hjallerup Samvirke, Hjallerup Markedsforening & Hjallerup Event fungerer som paraplyorganisation for man-
ge af byens foreninger – og der er heldigvis stor interesse i at være med. Der er pt. 61 medlemsforeninger. 

Efter hvert forretningsudvalgsmøde i Hjallerup Samvirke udarbejdes en pressemeddelelse, der sendes til 
Nordjyske samt de lokale ugeaviser (Midtvendsyssel Avis og Østvendsyssel Avis). Pressemeddelelsen bliver 
ligeledes lagt på hjemmesiden:

www .hjallerup .info

Forretningsudvalget har efter et års pause igen besluttet at udgive et informationshæftet, idet vi har vurde-
ret, at der et behov for at informere byens borgere og foreninger om den struktur, der er gældende, ligesom 
nye borgere kan få et indblik i de opgaver og aktiviteter, der ligger under Samvirkes forretningsudvalg.

Informationshæftet kan ikke dække de løbende aktiviteter, som finder sted i organisationen - men det kan 
hjemmesiden.

Hjallerup Samvirke, Hjallerup Markedsforening 

& Hjallerup Event
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ORGANISATIONSPLAN FOR HJALLERUP SAMVIRKE,
HJALLERUP MARKEDSFORENING & HJALLERUP EVENT
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GENERALFORSAMLING - REPRÆSENTANTSKAB
(UDGØRES AF 2 REPRÆSENTANTER FOR HVER AF

DE PT. 61 TILSLUTTEDE FORENINGER).
BESTYRELSEN FOR SAMVIRKE, MARKEDSFORENING & EVENT ER IDENTISK.

DET ER HJALLERUP SAMVIRKES OPGAVE AT FREMME OG STØTTE ALMENNYTTIGE
OG VELGØRENDE FORMÅL TIL GAVN OG GLÆDE FOR HJALLERUP OG OMEGNS BEBOERE,

HERUNDER STØTTE TIL IDRÆTSORGANISATIONER, KIRKELIGT ARBEJDE, UPOLITISKE UNGDOMS-
ORGANISATIONER, KULTURELLE FORMÅL OG OPFØRELSE AF BYGNINGER TIL DISSE FORMÅL.

HJALLERUP
EVENTS-

BESTYRELSE
(SKATTE– OG MOMSFRITAGET)

10 MEDLEMMER

MARATHON-UDVALGMARKEDSUDVALG
12 MEDLEMMER

HJALLERUP
MARKEDS-

FORENINGS-
BESTYRELSE

(SKATTE– OG MOMSFRITAGET)
10 MEDLEMMER

BYUDVIKLING
I SAMARBEJDE MED 
BORGERFORENING & 

HANDELS– OG
ERHVERVSFORENINGEN

KINOUDVALG
1 MEDLEM

TELTUDVALG
2 MEDLEMMER

HJALLERUP
SAMVIRKE

FORRETNINGS-
UDVALG

(SKATTE– OG MOMSPLIGTIG)
10 MEDLEMMER



HJALLERUP SAMVIRKES FORRETNINGSUDVALG,
HJALLERUP MARKEDSFORENINGS &
HJALLERUP EVENTS BESTYRELSE
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Jens Aaen
Formand
Østermarken 28
tlf. 9828 1721
mail: jens.aaen@
hjallerup-samvirke.dk

Peter Jensen
Næstformand
Solsortevej 5
tlf. 9828 2447
mail: peter.jensen@
hjallerup-samvirke.dk 

Leif Thomsen
Sekretær
Kærholtvej 54
tlf. 3028 5897
mail: leif.thomsen@
hjallerup-samvirke.dk

Dennis Kvesel 
Hegely 45
tlf. 9828 1339
mail: dennis@
hjallerup-marked.dk 

Torben Larsen
Skelbakvej 5
tlf. 9828 1472
mail: torben.larsen@
hjallerup-samvirke.dk

Tina Kruhl 
Gregersen
Gravensgade 14
tlf. 6047 6409
mail: tina.gregersen@
hjallerup-samvirke.dk 

John Ovesen 
Kærholtvej 68
tlf. 2688 8814
mail: john.ovesen@
hjallerup-samvirke.dk

Hans Henrik 
Sørensen
Margrethevej 8
tlf. 2447 8313
mail: hans.henrik.
sorensen@
hjallerup-samvirke.dk

Henrik Kalstrup 
Nørrehaven 11
tlf. 5150 2066
mail: henrik.kalstrup@
hjallerup-samvirke.dk

Marianne Morell
Brorsonsvej 2
tlf. 4095 1989
mail: marianne.morell@
hjallerup-samvirke.dk

Leif Nielsen
Udpeget kasserer
Østermarken 139
tlf. 9828 2080
mail: leif@
aktiv-kontorservice.dk



SAMVIRKES REPRÆSENTANTER
I UDVALG

SAMVIRKES REPRÆSENTANTER
I BESTYRELSER

TELTUDVALG
Torben Larsen

Hans Henrik Sørensen

KINOUDVALG
Leif Thomsen

BYUDVIKLING
Marianne Morell

Dan Christensen

AREAL-UDLEJNINGS- OG 
VEDLIGEHOLDELSESUDVALG
John Ovesen
Peter Jensen
Henrik Kalstrup

KULTURHUS
Marianne Morell

HJALLERUP IDRÆTSCENTER
Leif Thomsen 
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UDLODNINGER FRA 
HJALLERUP SAMVIRKE & 
HJALLERUP MARKEDSFORENING
Overskuddet fra Hjallerup Samvirkes og Markedsforeningens aktivitet – markedet – udloddes i stor stil til 
almennyttige, velgørende eller kulturelle formål til gavn og glæde for borgerne i Hjallerup og omegn.

Forretningsudvalget har et grundlæggende princip om, at de enkelte foreningers normale drift gerne skulle 
dækkes af normalt kontingent og/eller medlemsaktiviteter. Derfor ydes der yderst sjældent hjælp til for-
eningernes normale drift, og da kun i en forbigående økonomisk trængt situation.

Derimod medvirkes som igangsættere og fødselshjælpere ved opstart af nye aktiviteter eller byggerier til 
gavn for borgerne i Hjallerup og omegn.

Her følger et udsnit af, hvad der er ydet tilskud til gennem de seneste år:

Godkendt Ansøgende Ansøgt om Bevilget Beløb
den Forening  Tilskud/
                             garanti

8. jan. 2014 Hj. Ungdomsklub Etablering af skaterbane tilskud 102.100

11. sept. 2013 Hjallerup Billardklub Fjernvarme i billardborde tilskud 40.000

14. aug. 2013 Hjallerup Rideklub Etablering af springbane tilskud 115.000

13. feb. 2013 Svømmekl. Søhesten Aqua/sportscamp garanti 20.000

9. jan.  2013 Hjallerup Idræts Foren. Kunststofbane tilskud 1.000.000

12. dec. 2012 Hjallerup Kulturhus AV-udstyr tilskud 50.000

12. sept. 2012 Hjallerup Ungdomshus Koncertarrangement tilskud 10.000

12. sept. 2012 DCH, Hjallerup Anskaffelse/flytning 
  af containere tilskud 15.894

12. sept. 2012 Hjallerup Modelflyvekl Toiletbygning tilskud 17.000

13. juni 2012 Hjallerup Petanqueklub Opførelse af petanquebaner
  – 4 stk. tilskud 20.000

14. marts 2012 Hjallerup Rideklub Forlængelse af ridebane 

  og anlæg P-plads tilskud 31.250

Regnskab 12 Vores Kunst EKKO støtte 228.820

Regnskab 12 Markedsplads mv. Hjertestartere udgift 39.500
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HJALLERUP SAMVIRKE
Brug for frivillige i Hjallerup året rundt:
I Hjallerup har vi i markedsdagene brug for rigtig mange frivillige medhjælpere, men også resten af året er 
der stort behov for hjælpende hænder her i byen.

Vi ved alle, at der til stadighed er brug for alle de frivillige, som der kan skaffes i både Kino, Kulturhus og 
Torsdagsklubben og også i mange af de øvrige foreninger.

Det er bare at melde sig.

I Hjallerup Samvirke har vi et stærkt ønske om at bruge al den ekspertise, som mange af vore borgere er i 
besiddelse af, og som kan lette Hjallerup Samvirke i forsøget på at drive foreningernes paraplyorganisation, 
så rigtig og simpelt som muligt. Her kan vi tit få brug for en viden, som Forretningsudvalget ikke selv har, og 
derfor vil vi i nærmeste fremtid skrive til udvalgte borgere, og opfordre dem til at indgå i et ekspert-panel, 
som Hjallerup Samvirke kan trække på i specielle situationer.

Forebyggelse af indbrud i Hjallerup:
I 2013 holdt Hjallerup Samvirke et borgermøde, for at forebygge de tiltagende indbrud i byen.
Dette resulterede bla. i en henvendelse til Brønderslev Kommune om tilladelse til at opstille Nabohjælp-skil-
te ved indgangene til byen. Dette ville Kommunen ikke acceptere af trafiksikkerhedsmæssige grunde  
– i stedet kan borgere, som er med i Nabohjælp-ordningen opstille skilte på privat grund.

Tilbage er herefter blot at gentage Politiets anbefalinger om at tilmelde sig den gratis tjeneste  
”nabohjælp.dk” og øge opmærksomheden blandt naboer.

Læs yderligere herom på www.nabohjælp.dk, og tilmeldt Jer, sammen med de nærmeste naboer til tjene-
sten.

Se endvidere under stopindbrud.dk og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside under 
drk.dk/indbrud-i-din-bolig.

Den enkelte kan endvidere gøre indbrud på egen ejendom besværligt, ved:
• Aflåsning af flugtveje 
• Tyverisikring af adgangen til huset
• Indbrudsalarm eventuelt med udendørs sirene (larm) og/eller blinkende lys
• Bevægelsessensorer, som tænder lys
• Klip hækkene ned, så naboerne kan se ind i området
• Naboer snakker sammen og bruger nabohjælp-konceptet
• Lad naboerne kigge efter huset, når I ikke er hjemme
• Lad altid huset se ud, som om det er i brug
• Fyld skraldespanden hos din bortrejste nabo
• Parker din egen cykel eller bil i naboens indkørsel
• Gå rundt om din nabos hus en gang imellem 
• Har der været indbrud eller ser du noget mistænkeligt – så ring 114
Brug rådene og medvirk til at sænke antallet af indbrud i vores by.
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Ombygning i markedshallen:
Hjallerup Samvirke er i gang med en ombygning og renovering i den gamle markedshal. Det er en om-
bygning og renovering, som vil komme til at glæde mange mennesker både under Hjallerup Marked og i 
perioden uden for Hjallerup Marked.

• Toiletterne i markedshallen renoveres i en sådan grad at det kaldes nyetablering. De to nuværende toi-
letter bliver ændret til fire almindelige toiletter og et handicaptoilet. Samtidig laves der et baderum og et 
”vådrum” til vaskemaskine/tørretumbler samt et bord med vask. Alle vægge i toiletterne bliver beklædt 
med fliser for at lette rengøringen.

• Lageret/forsyningen bliver lavet ca. 25 m2 større og bliver isoleret helt op til taget. Det betyder selvføl-
gelig meget mere reolplads, og at loftet over kontoret er inde i det isolerede rum. Der laves et kontor til 
lagerpersonalet med indgang fra lageret.

• Teltafdelingen får eget kontor, som har været et ønske gennem længere tid.

• Mellem de to haller laves en port, så der er mulighed for at transportere paller på truck mellem de to 
haller.

• Herretoilettet i den grønne bygning skal have nyt gulv og toiletter.

• Varme og varmt vand til ovennævnte rum forsynes af en luft/jord varmepumpe, som giver en væsentlig 
økonomisk besparelse i det daglige varmeforbrug.

Ombygningen/renoveringen laves af lokale håndværkere, med alt den hjælp de har behov for fra torsdags-
klubben og tekniskudvalg under Hjallerup Marked.

Endvidere bliver vekselkontoret (dankort rummet) flyttet ned i kiosken, og det gamle vekselkontor bliver lagt 
til informationen og pladsudvalgets rum, så det bliver et stort rum, der i perioden uden for Hjallerup Marked 
kan bruges som mødelokale. Under Markedet vil rummet blive indrettet til information og pladsudvalgsrum.

Ombygning af vekselkontor og information/pladsudvalgsrum bliver udført af frivillige fra torsdagsklubben 
og tekniskudvalg under Hjallerup Marked.

Alle ombygninger/renoveringer skal og vil stå færdig senest 1. maj 2014.
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Ansøgninger til Hjallerup Samvirke, Hjallerup Markedsforening & 
Hjallerup Event:

Forretningsudvalget for Hjallerup Samvirke/bestyrelsen for Hjallerup Markedsforening og Hjallerup Event 
holder møde anden onsdag i hver måned (juli undtaget). 

Ansøgninger, som ønskes behandlet skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 10 dage før 
mødet. Husk at medsende nødvendigt materiale (ansøgning, aktuelt budget og sidste regnskab).

Følg med på 
http://www .hjallerup-marked .dk
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Carsten Neve Jensen
Udlejningschef
Østermarken 149, 9320 Hjallerup
Tlf. 2213 6810

Mail: carsten@hjallerup-telte.dk

Skal der holdes fødselsdag, konfirmation, bryllup, sølvbryllup mm., så har Hjallerup Teltudlejning lige det 
telt, gulv, møbler mv., der er brug for. Skal der holdes fest er teltet bedst.

Hjallerup Teltudlejning råder over et stort antal telte:

Partyteltene kan sættes op i størrelser fra 
• 9 m2 – 720 m2
• fås i en bredde på 3 - 6 - 9 -12 meter i sektioner af 3 meter

Restaurationsteltene kan sættes op i størrelserne
• 850 m2
• 1.125 m2
• 1.445 m2
• 1.765 m2
• 2.085 m2

Da Hjallerup Teltudlejning er en del af Familien Hjallerup, er der stadig specialpriser til byens borgere og 
foreninger. Det betyder, at alle, som bor, i 9320 området kan få en rabat på 25%. Rabatten gives ikke, med-
mindre lejen indeholder et telt. En af årsagerne til, at vi ikke giver rabat, når der ikke er telt med i lejen, er 
de stigende priser på bl.a. diesel. 

Carsten Neve Jensen samt vores trofaste skare af frivillige hjælpere ”Torsdagsklubben” sørger for, at det 
daglige arbejde udføres med en kvalitet, der gør, at vi har nogle tilfredse kunder og noget særdeles vedli-
geholdt materiel.

Hjallerup Teltudlejning har investeret i en ekstra mast og dug til vores mastetelt. Det betyder, at vi kan sætte 
2.085 m2 op. Investeringen er lavet for at tilgodese Hjallerup Markedsudvalgs ønske om at øge størrelsen 
på Markedskroen, så det bliver et telt med to master.

Hjallerup Teltudlejning har også investeret i et større antal duge til vores partytelte. Investeringen gør, at vi 
har nogle meget fine telte. 

Ring eller send en e-mail (gerne via hjemmesiden). Så vil vi lave en økonomisk opstilling. Vi har også mu-
lighed for at lave en tegning over teltet, så det passer til dine/jeres ønsker.

Skal du leje telt, så kontakt:   Hjallerup Teltudlejning   www.hjallerup-telte.dk 

HJALLERUP TELTUDLEJNING
Carsten Neve Jensen
Udlejningschef
Østermarken 149, Hjallerup
Tlf. 2213 6810
Mail: carsten@hjallerup-telte.dk

Skal der holdes fødselsdag, konfirmation,
bryllup, sølvbryllup mm., så har Hjallerup

Teltudlejning lige det telt, gulv, møbler mv., der er brug for.
Skal der holdes fest er teltet bedst.

Hjallerup Teltudlejning råder over et stort antal telte:
Partyteltene kan sættes op i størrelser fra:
• 9 m2 – 720 m2

• fås i en bredde på 3, 6, 9 og 12 meter i sektioner af 3 meter
Restaurationsteltene kan sættes op i størrelserne:
• 850 m2

• 1.125 m2

• 1.445 m2

• 1.765 m2

• 2.085 m2

Da Hjallerup Teltudlejning er en del af Familien Hjallerup, er
der stadig specialpriser til byens borgere. Det betyder, at
alle, som bor, i 9320 området kan få en rabat på 25%.
Rabatten gives ikke, medmindre lejen indeholder et telt. En
af årsagerne til, at vi ikke giver rabat, når der ikke er telt
med i lejen, er de stigende priser på bl.a. diesel. 

De to fastansatte Carsten Neve Jensen og Anders Jensen
samt vores trofaste skare af frivillige hjælpere
”Torsdagsklubben” sørger for, at det daglige arbejde udføres
med en kvalitet, der gør, at vi har tilfredse kunder og sær-
deles vedligeholdt materiel.
Som noget nyt indenfor udlejningen har Hjallerup
Teltudlejning investeret i en ekstra mast og dug til vores
mastetelt. Det betyder, at vi nu kan sætte 2.085 m2 op.
Investeringen er lavet for at tilgodese Hjallerup
Markedsudvalgs ønske om at øge størrelsen på Markedskroen,
så det bliver et telt med to master.
Hjallerup Teltudlejning har også investeret i et større antal
duge til vores partytelte. Investeringen gør, at vi har nogle
meget fine telte. 
Ring eller send en e-mail (gerne via hjemmesiden). Så vil vi
lave en økonomisk opstilling. Vi har også mulighed for at
lave en tegning over teltet, så det passer til dine/jeres
ønsker.

”Skal du leje telt, så kontakt:”

Hjallerup Teltudlejning
www.hjallerup-telte.dk
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Carsten Neve Jensen

Hjallerup Teltudlejning

Hjallerup Kino har eksisteret under Hjallerup Samvirke i 30
år.
Hjallerup Kino er gennem de sidste 12 år drevet ved hjælp af
frivillige arbejdskraft og takket være en meget stor indsats
fra de frivillige, en god økonomi i biografen, store offentlige
tilskud, hjælp fra sponsorer og midler fra Hjallerup Samvirke,
er der nu investeret næsten 1,7 million kr. i vor biograf
indenfor de sidste 7 år.
Som det nyeste er Hjallerup Kino i efteråret 2011 blevet
fuldt digitaliseret med HD-billeder og 3D-udstyr, hvilket var
en investering på ca. kr. 700.000.
Hjallerup Kino fremstår i øvrigt med splinter nye stole og
fuldt moderne lyd og billede, som gør, at Hjallerup Kino til
enhver tid sagtens kan konkurrere med biograferne i Aalborg,
hvad angår komfort og kvalitet. 
Vi har et godt team til at kører filmene i biografen, men der
er altid brug for flere frivillige medhjælpere, så hvis du kan
afse et par timer én gang om måneden, kan vi også godt
bruge din hjælp som operatør, billetsælger eller rengøring –
du kan kontakte Kinos ledelse desangående (se nedenfor).
Vi er til stadighed afhængige af opbakning fra publikum og
den frivillige indsats, og er med ovennævnte investeringer
sikret et langt stykke ud i fremtiden.
Ledelsen sørger altid for et helt friskt og meget aktuelt pro-
gram og til konkurrencedygtige priser. Bl.a. er vi tit med helt
fremme med premiere-film i Kino.

Film skal ses i biografen, og helst i Hjallerup Kino, så vi glæ-
der os meget over at kunne byde publikum velkommen her i
byens egen biograf.
Filmprogrammet kan du altid se på Hjallerup Kinos hjemme-
side, hvor du også kan tilmelde dig Kinos nyhedsbrev:

www.hjallerup-kino.dk

Hjallerup Kinos daglige drift udføres således:
Daglig ledelse: Klaus Andreasen, tlf. 2164 1393

PR og filmbooking:
Jørgen Carlsen, tlf. 9828 6501

Regnskab mv.: Leif Nielsen, tlf. 9828 2080

Billetbestilling på tlf. 9828 2022

Kinoudvalget

Hjallerup Kino
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MEDLEMSFORTEGNELSE
FOR HJALLERUP SAMIRKE
Alle Hjallerups foreninger har mulighed for at være medbestemmende omkring Hjallerup Markeds drift og 
udvikling, samt Hjallerup Samvirkes virksomheder og udlodninger gennem et medlemskab af Hjallerup 
Samvirke.

På det årlige repræsentantskabsmøde, den sidste tirsdag i november, vælger 2 delegerede – jfr. vedtægter-
ne – for hver forening et forretningsudvalg for Hjallerup Samvirke, en bestyrelse for Hjallerup Markedsfor-
ening og for Hjallerup Event.

Herefter udpeger forretningsudvalget de nødvendige underudvalg,  
herunder bl.a. Markeds- og Marathonudvalg.

Hjallerup Samvirkes medlemsforeninger er i øjeblikket følgende:

 1.  Hjallerup Antenneforening v/Gert Poulsen, Østermarken 79, Hjallerup

 2.  Hjallerup Badmintonklub v/Henrik Nielsen, Østerbrogade 91, 2 sal, 9400 Nørresundby

 3.  Hjallerup Billardklub v/Henrik Jørgensen, Kingosvej 2, Hjallerup

 4.  Hjallerup Bordtennisklub v/Knud Erik Hansen, Søndergade 47, Hjallerup

 5.  Hjallerup Borgerforening v/Peer Thisted, Bøgelunden 13B, Hjallerup

 6.  Hjallerup Bridgeklub v/Ole Madsen, Hellumvej 9, Hjallerup

 7.  Hjallerup Børnehave, Gl. Markedsvej, Hjallerup

 8.  Hjallerup FDF/FPF v/Torben Sanden, Konstantinsvej 4, Hjallerup

 9.  Hjallerup Fjernvarme v/Kaj Tranholm Olesen, Grandisvej 15, Hjallerup

10. Østvendsyssel Frimærke & Møntklub 1999 v/Jørgen Østerled Andersen, Bøgevangen 77, Drl. 

11. Hjallerup Gymnastikforening v/Ivan Byskov, Lilleskovvej 7, Thorup, Dronninglund

12. Hjallerup Handels- og Erhvervsforening v/Thomas Olsen, Højen 21, Hjallerup

13. Hjallerup Idrætscenter v/Steen Karlsen, Tennisskoven 30, Hjallerup

14. Hjallerup Idrætsforening v/Carsten Neve Jensen, Østermarken 149, Hjallerup

15. Hjallerup Idrætsforenings Venner v/ Georg Sigaard, Præstegårdshaven 4, Hjallerup

16. Hjallerup Jagtforening v/Henrik Hansen, Rosenskrænten 18, Vodskov

17. Hjallerup Frie Forening v/Simon Gislund, Grønnegade 5, Hjallerup

18. Hjallerup Menighedsråd v/Torben Sanden, Konstantinsvej 4, Hjallerup

19. Hjallerup Pensionist- & Efterlønsforening v/Frode Jensen, Kvindbjergvej 5, Klokkerholm, Hja.

20. Hjallerup Rideklub v/Bente S. Thagaard, Håndværkervej 2, Hjallerup

21. Hjallerup Sangkor v/Karen Krogsgaard, Hjelmkærvej 8, Dronninglund

22. Hjallerup Skytteforening v/Kirsten Stausgaard, Søndergade 30A,Hou, 9370 Hals

23. Hjallerup Tennisklub v/Carsten Neve Jensen, Østermarken 149, Hjallerup
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24. Hjallerup Vandværk v/Henrik Nielsen, Hjallerupvej 25, Hjallerup

25. Indre Missions Samfund v/Ruth Wolf, Hornshøjvej 43, Hjallerup

26. De Grønne Pigespejdere v/Janne Bak, Ø. Thorupvej 26, Hjallerup

27. Grundejerforeningen Kærholtvej v/Mads Pedersen, Kærholtvej 19, Hjallerup

28. Socialdemokratisk Vælgerforening v/Ruth Nielsen, Prinsensvej 6, Hjallerup

29. Svømmeklubben Søhesten v/Thomas Nielsen, Østermarken 199, Hjallerup

30. Grundejerforeningen Søndermarken v/Karsten Knudsen, Søndermarken 75, Hjallerup

31. Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening v/Michael Jacobsen, Østermarken 173, Hjallerup

32. Grundejerforeningen Østermarken v/Stig B. Rasmussen, Østermarken 111, Hjallerup

33. Grundejerforeningen Møllevangen v/Aage Berg Andersen, Møllevangen 32, Hjallerup

34. Østvendsyssel Højskolekreds v/Orla Nielsen, Bøgevangen 4, Dronninglund.

35. Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub v/Leo Olsen, Kærholtvej 17, Hjallerup

36. Motionscykelklubben “Team Hjallerup” v/Evan Hostrup, Hegely 22, Hjallerup

37. Hjallerup Handicap Idræt v/Steen Jensen, Østermarken 133, Hjallerup

38. Dronninglund Civile Hundeførerforening, v/Flemming Wiederholt, Vissehøj 6, 9210 Aalb SØ

39. Hjallerup Haveforening v/Flemming Christensen, Grønnegade 9, Hjallerup

40. ”Sport for Sjov” v/Else Marie Pedersen, Tylstrupvej 58, Ravnstrup, Hjallerup

41. Hjallerup & Omegns Petanqueforening v/Helge Svendsen, Søndermarken 21, Hj

42. Stengårdens Venner v/Betty Staal Pedersen, Vestergade 12c, Hjallerup

43. Beboerforeningen ”Syrenen” v/Egon Christensen, Syrenparken 11, Hjallerup

44. Dronninglund Nærradio, Idræts Alle 1, Hjallerup

45. Hjallerup Løbeklub, v/ Susanne Aarup, Kærholtvej 23, Hjallerup

46. Hjallerup mekanisk Museum, v/ Finn S. Thomsen, Hjallerupvej 38, Hj

47. Bredbåndsforeningen Stagsted.Net v/Henrik Steen, Vester Hassingvej 38, Hjallerup

48. Kick Line Dance v/Svend Ingvardsen, Malurtvej 23, 9330 Dronninglund

49. Hjallerup Musikforening v/Jonny E. Nielsen, Tylstrupvej 47, Hjallerup

50. Grundejerforeningen Bøgelunden v/Anders Uhrenholt, Bøgelunden 23, Hjallerup

51. Grundejerforeningen ”HØJEN” v/Lise Langeland, Højen 2, Hjallerup

52. Grundejerforeningen Rosenlunden v/Lars K. Nielsen, Rosenlunden 6, Hjallerup

53. Andelsboligforeningen HØJEN, v/Anne-Marie Hemmingsen, Højen 14, Hjallerup

54. Hjallerup Patchworkklub, v/Susanne Klausen, Hegely 49, Hjallerup

55. Centerrådet for Stengården Hjallerup v/Bodil Sørensen, Østergade 56, Hjallerup

56. Andelsboligforeningen ”Højbo” v/ Birthe Ottesen, Østegade 44, Hjallerup

57. Hjallerup Modelflyveklub v/Lauge Mikkelsen, Åhaven 28, 9300 Sæby

58. Torsdagsklubben i Hjallerup v/Kaj Thomsen, Kærholtvej 15, Hjallerup

59. Hjallerup Bryggerlaug v/Erik Topp, Konstantinsvej 15, Hjallerup

60. Vendsyssel Tractor Pulling v/Jesper Ø. Jensen, Aalborgvej 734, Hjallerup

61. Grundejerforeningen Tennisskoven v/Torben Jensen, Tennisskoven 14, Hjallerup
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HJALLERUP KINO
Hjallerup Kino har eksisteret under Hjallerup Samvirke i 32 år.

Hjallerup Kino er gennem de sidste 14 år drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft og takket være en meget 
stor indsats fra de frivillige, en god økonomi i biografen, store offentlige tilskud, hjælp fra sponsorer og 
midler fra Hjallerup Samvirke, er der nu investeret næsten 1,7 million kr. i vor biograf indenfor de sidste 7 år.

Som det nyeste er Hjallerup Kino i efteråret 2011 blevet fuldt digitaliseret med HD-billeder og 3D-udstyr, 
hvilket var en investering på ca. kr. 700.000.

Hjallerup Kino fremstår i øvrigt med splinter nye stole og fuldt moderne lyd og billede, som gør, at Hjallerup 
Kino til enhver tid sagtens kan konkurrere med biograferne i Aalborg, hvad angår komfort og kvalitet. 

Vi har et godt team til at kører filmene i biografen, men der er altid brug for flere frivillige medhjælpere, så 
hvis du kan afse et par timer én gang om måneden, kan vi også godt bruge din hjælp som operatør, billet-
sælger eller rengøring – du kan kontakte Kinos ledelse desangående (se nedenfor).

Vi er til stadighed afhængige af opbakning fra publikum og den frivillige indsats, og er med ovennævnte 
investeringer sikret et langt stykke ud i fremtiden.

Ledelsen sørger altid for et helt friskt og meget aktuelt program og til konkurrencedygtige priser. Bl.a. er vi 
tit med helt fremme med premiere-film i Kino.

Film skal ses i biografen, og helst i Hjallerup Kino 
- så vi glæder os meget over at kunne byde publikum velkommen her i byens egen biograf.

Filmprogrammet kan du altid se på Hjallerup Kinos hjemmeside, hvor du også har mulighed for at tilmelde 
dig Kinos nyhedsbrev:

www .hjallerup-kino .dk

Hjallerup Kinos daglige drift udføres således:

Daglig ledelse: Klaus Andresen tlf. 2164 1393

PR og filmbooking: Jørgen Carlsen tlf. 9828 6501

Regnskab mv.: Leif Nielsen tlf. 9828 2080

Billetbestilling på tlf . 98 28 20 22

Kinoudvalget
 



BYUDVIKLINGSUDVALGETS ARBEJDE 
I 2012-2014
Udvalget har de seneste par år haft flere spændende opgaver at se på i samarbejde med Brønderslev Kom-
munes forskellige udvalg og forvaltninger. Udvalgets medlemmer er i skrivende stund: Godtfred Pedersen 
(formand), Bent Jørgen Larsen, Christian Pedersen, Marianne Morell, Rene Kroge og Dan Christensen.

Udvalgets vigtigste opgave er at samarbejde med Teknisk udvalg og medarbejderne i Teknisk forvaltning. 
Dette samarbejde fungerer i praksis så godt, at byudviklingsudvalget ofte bliver taget med på råd på et 
meget tidligt tidspunkt i planlægningsfasen. At alt alligevel ikke bliver helt som ønsket fra byens og nogen 
gange forvaltningens side, kan skyldes de økonomiske betingelser for gennemførelse af projekterne. 

Byggegrunde øst for skole og idrætscenter har vist sig at være særdeles populære, og forholdsvis lette at 
sælge for kommunen. Det var derfor noget af en streg i regningen, at en vandmiljøplan kom på tværs, og 
i en lang periode satte en stopper for yderligere udstykning i den østlige del af byen. For ganske kort tid 
siden har Miljøcenter Aarhus imidlertid vurderet, at der fortsat godt kan udstykkes i området, og ligeså i det 
næsten lige så populære område, Tennisskoven. De begrænsninger, der er lagt ind for at beskytte grund-
vandet er naturligvis helt i orden, men de generer ikke i væsentlig grad en fortsat udbygning af de to meget 
populære udstykninger.

Men nu har arkæologien så spændt ben for udstykningerne øst for skole og idrætscenter. Den planlagte 
udstykning langs Skelbakvej er trods dette i gang, og der er pt. byggerier under opførelse på grundene.

Heldigvis er der fortsat nettotilflytning til Hjallerup. Og derfor har udvalget fornylig rettet henvendelse til 
Brønderslev kommune om at få revideret Tennisskovudstykningen (mindre grunde kunne være en god ting) 
og få sat mere gang i den fortsatte udvikling af området øst for Østermarken.

Et andet væsentligt diskussionspunkt på udvalgets dagsorden siden 2012 har været ældreudviklingen i 
Hjallerup. Alle prognoser tyder på, at der vil være langt flere ældre borgere i byen om blot få år. Er byen klar 
til en sådan situation? Har vi de rette boliger? Er der tilbud nok til den ældre generation?

Byudviklingsudvalget har haft en lang række drøftelser med Boligselskabet Østvendsyssel, med kommu-
nens Ældreudvalg og med private entreprenører, der er kommet med forskellige bud på, hvordan de ser på 
udviklingen, og hvad de har tænkt sig at gøre ved den. 

Hjallerup Samvirke gav udvalget sin støtte til en revurdering af kommuneplanen for Hjallerups vedkom-
mende, sådan at denne plan nu indeholder rammer for Hjallerups center, der gør det muligt at sikre boliger 
i området på en måde, som alle borgere kan bakke op om.

Centerudvikling er ligeledes fortsat et fokuspunkt. Nok fik vi en ny dagligvarebutik i 2011, men desværre 
er der også butikker der må lukke. Kan man gøre endnu mere for at bevare handelen i Hjallerup? Tidligere 
var en overbygning af centeret på tale, men den plan strandede på, at ikke alle butikker ville være med. 
Udvalget har på sit seneste møde taget initiativ til at få gang i snakken igen med de handlende om centerets 
fremtid.

Er der emner og temaer, som borgerne ønsker at udvalget skal tage op, er man meget velkommen til at 
henvende sig til et af udvalgets medlemmer.

Byudviklingsudvalget

15HOLD DIG OPDATERET VIA BYPORTALEN: WWW .HJALLERUP .INFO



Hjalleru  Samvirkes besiddelser

Hjallerup Samvirkes besiddelser
Hjallerup Samvirkes besiddelser

Hjallerup Samvirkes besiddelser

Hjallerup Samvirkes besiddelser
Hjallerup Samvirkes besiddelser

Hjallerup Samvirkes besiddelser

HJALLERUP SAMVIRKES
BESIDDELSER


