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Pga. afbud fra vores formand vil jeg som næstformand prøve at fortælle lidt om året der gik.  

 

Efter byfesten sidste år var vi nogle stykker der trængte til ferie. Så der blev foreningens livet lagt til side. Så 

vi kunne blive klar til et nyt spændende år.  

 

Vi er nu ved, at være en forening folk kender og tror på, i Dall og omegn. Folk hilser på hinanden i byen, 

snakker sammen på kryds og tværs. Og vi ser også en vis interesse fra Ferslev. Især spejderne har vist, at de 

meget gerne hjælper til når der er brug for det. Så vi ser frem til et godt samarbejde med dem. Som vi siger 

vi er her ikke kun for Dall Villaby, men hele området herude. 

Kan også se, at der begynder, at være en del interesse uden for området. Sponsorer er godt klar over hvem 

vi er nu. Og hvis vi ønsker en fornuftig forening der er med til at øge det sociale liv i området, har vi brug for 

de sponsorer. Og her er der altid plads til flere.  

 

Vi startede med at være 12 medlemmer af bestyrelsen, men blev hurtig ramt af sygdom og tidsmangel. Så 

vi besluttede, at lave en styrergruppe bestående af Rene Pedersen, Claus Munk, Bettina Korsgaard, Peter 

Mørkbak og jeg selv, til at træffe de overordnet beslutninger og aftaler. Der skal lyde et stort tak til dem 

alle, for deres arbejde og gå på mod. De ligger virkelig mange timer i det her. Der skal også lyde et stort tak 

til resten af bestyrelsen, som har været der hver gang vi har haft brug for hjælp og arbejdsopgaver der 

skulle løses. 

 

2015 startede så med, at vi blev kontaktet af Aalborg kommune, de ville nominere os som årets landsby i 

kommunen. Og som i alle ved, blev vi udnævnt til det. Det er en status vi alle i byen kan være rigtige stolte 

over. Folk uden for lille Dall Villaby begynder at ligge mærke til os. Denne pris er til hele byen. Som vi plejer 

at sige, så skaber vi rammerne men det er jer der skaber det sociale liv i byen.  

 

Vil lige hurtigt læse de aktiviteter op der er afholdt siden sidste Generalforsamling 

 

Øl smagning   Fun & Farm dag 

 

Sildebold    Reception Årets Landsby 

 

 

80'er Fest   Byfest 2015 



Byfesten blev igen afholdt i uge 26 tirsdag til lørdag.  

I år var vi bedre forberedt hele vejen rundt. Vi havde hver fået nogle områder vi skulle arbejde med. Så alle 

ikke er inde over hver ting. Det skulle give lidt ro på. Vi blev dog igen ramt at lidt tidsmangel i bestyrelsen. 

Her var det skønt at resten af bestyrelsen hjalp godt til, og det lykkedes at få det hele på benene til 5 

fantastiske dage. 

Tirsdag: Sankt Hans aften, her var der en rigtig flot tilslutning fra mange af byens folk.  

Onsdag: onsdag aften hvor ca. 100 deltagende kvinder var mødt op, super godt. 

Torsdag: De voksnes aften, med ROM smagning og foredrag med Hugo Mortensen, her var ca. 90 deltagere, 

Flot 

Fredag: Børne diskos og fodbold turnering i samarbejde med DFI. Til Børne diskos var der ca. 100 Børn og 

unge. Rigtig flot. Foldbolden gik også super godt med ca. 170 deltagere.   

Lørdag: Den helt store dag. Først med sponsor cykelløb, som gav ca. 40,000 kr. vi havde besøg af team 

Rynkeby som satte løbet i gang. Foredrag med direktør fra Spar Nord Poul Andersen. Årets kagedyst, igen 

med rigtig flot tilslutning. Så var der opvisnings kamp mellem et udvalgt hold fra Dall mod AaB’s oldboys 

hold. I pausen fik vi en mini koncert af Emile Esther. Og vi kunne hjælpe børnecancer fonten med 20% af 

hele omsætningen fra om eftermiddagen. Det gav ca. 8800 kr.  Rigtig flot opbakning til kampen og 

koncerten. Om aftenen og som afslutning på en god uge, havde vi vores grisefest til et stort set udsolgt 

arrangement.  

Her til sidst vil vi nu se fremad. Bygge en ny bestyrelse der holder mange år. Vi er allerede i fuld gang med 

at planlægge næste år… glæd jer.  

Der skal lyde et stort tak til alle som bakke os op, vi kan ikke gøre det her uden jeres hjælp.  

 

Claus Christiansen 

 

 


