
Hovborg Borgerforening

Information fra Hovborg Borgerforening:
Som de fleste nok ved var vores Borgerforening ved at nedlægge sig selv ved foreningens ordinære 
generalforsamling sidste år i november. Det vil jeg meget gerne undgå da jeg mener at der er basis for at vi 
har en Borgerforening her i Hovborg.

Borgerforeningen kan godt være lidt støvet men vi kan i fællesskab rejse den og ryste støvet af dens vinger 
så den på ny kan blomstre, der skal nye kræfter til og vi skal udvide vores horisonter med nye muligheder, vi 
må finde nye tiltag til fordel for at udvikle Hovborg. Men lad os også tænke tilbage på de gamle Hovborgere 
der er mange familier i byen og dens omegn der har tilknytning på en eller anden måde. Jeres forfædre De 
så mulighederne og ikke begrænsningerne i vores samfund, som jo engang var et vadested da kroen blev 
grundlagt. Men der blomstrede en fantastisk landsby op omkring Hovborg Kro og Holme Å, den havde skole, 
mejeri, slagter, den fik sin egen lille Brugsforening i 1910. så lad os få fællesskabet til at blomstre i 
Borgerforeningen igen.

Jeg har flere gange hørt en klog Kromand citere Dalgas for ordene: Hvad ud af tabes, skal ind ad vindes, det 
er derfor at vi i dag bor lige midt i Danmarkshistorien. Hvis der ikke havde været nogle fremsynede 
foregangsmænd i Hovborg, så havde vi aldrig haft vores fantastiske bysamfund i dag så lad os i de gamle 
Hovborgeres ånd gøre alt hvad vi kan for at bevare vores skønne plet.

Der er mange visionære borger i Hovborg der gerne ser noget udvikling i byen, og måske behøver det ikke 
at starte med en helt ny forening for at vi udvikle vores skønne landsby, for der er altid plads til udvikling og 
forskønnelse af vores dejlige bysamfund, vi hørte jo om blomster og andre fine forslag til Brugsens 
fællesspisning med debat omkring byens UDVIKLING eller AFVIKLING. 

Så hvis vi ryster posen lidt og smider ”Sådan har vi altid gjort” langt væk, så kan vi sagtens få støvet en af 
Hovborgs ældste foreninger af og få den klar til dens 110 års jubilæum. Vi skal måske finde nogle nye 
aktiviteter, byens børn skal også have mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter. men det må vi finde 
ud af i den kommende bestyrelse hvis jeg er så heldig at få lov til at fortsætte i Borgerforeningen.

Der er flere fine ideer der kan føres ud i livet, nogle er billigere end andre. (Nogle koster bare en fælles 
arbejdsdag eller to) Men hvis vi kan søge fonde og Vejen Kommune også vil være behjælpelig så kan det 

nok lade sig gøre at udvikle det der koster mere en bare rå arbejdskraft, også kan lykkes i fællesskab.

Der er lavet et udkast til nye vedtægter for Borgerforeningen, de kan hentes i Brugsen 

Med venlig hilsen

Heino Brugs
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