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Vokslev Bladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Fremtiden efter Vokslev Friskole
En 8 mand stor arbejdsgruppe, som repræsenterer foreningerne Vokslev Idrætsforening,
Vokslev Forsamlingshus, Vokslev Sparekasses Fond og Vokslev Samråd vil forsøge at købe skolebygninger og grunde af konkursboet efter Vokslev Friskole.
Planen for dette er omfattende og mange ting skal falde rigtigt på plads, men arbejdsgruppen ser nu så positivt på situationen, at de gerne vil invitere til:

Informationsmøde i hallen på Vokslev Friskole
Torsdag d. 12. marts kl. 19:30
På mødet vil der blive informeret om tanker, baggrund og muligheder for køb af skolebygningerne, ombygning til forsamlingshus og fremtidig driftsfinansiering af det nye aktivitetssted, som endnu ikke har fået et officielt navn.
Kom med ønsker og forslag om, hvad du synes, der skal ske på ”friskolen” i fremtiden?

Forslag til organisationsplan
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Vokslev Friskole fortsat
På nuværende tidspunkt ser alle brikker ud til at falde rigtigt på plads. Alle parter og interessenter kan sagtens se, at der kan komme et fantastisk projekt ud af den trælse konkurs. Det kræver dog, at man tør tænke lidt stort. Lykkedes det at købe til den rigtige
pris, ser driftsøkonomien også fornuftigt ud. Der er så fantastisk mange muligheder i de
tomme skolebygninger og de fine udearealer, og kun fantasien sætter grænsen.
En meget afgørende forudsætning for planens gennemførelse, og foreningernes økonomiske medvirken, er imidlertid, at der er massiv opbakning fra byens borgere. Opbakningen kræver både engagement og vilje til yde noget for byen og fællesskabet. En bæredygtig drift af stedet vil kræve økonomisk støtte fra lokalsamfundet i forbindelse med køb
af bygningerne. Den økonomiske støtte kan ske i form af borgerindskud i varierende størrelsesordner. Til gengæld er der budgettet med professionel rengøringshjælp.
Hvis ”friskolen” sættes på tvangsaktion, risikerer vi at bygninger, fodboldbaner, multibane, legeplads og bålhytte kommer på andre hænder. Forsamlingshuset er økonomisk udfordret, og bygningerne er nedslidte. Hvis
forsamlingshuset også lukker, så er der ikke meget fællesskab tilbage i Vokslev. Situationen er derfor dybt alvorlig.
Vi er nødsaget til at løfte i flok - og vi skal løfte NU, inden det bliver for sent.

Vokslev Forsamlingshus
Vokslev Forsamlingshus indkalder til:

Generalforsamling torsdag d. 26. marts 2020 kl. 19:00
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. marts 2020.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent være betalt senest
d. 20. marts 2020. Kontingentet på kr. 150,- kan ske via webbank og indbetalingskort på
+73< +86629275<.
På generalforsamlingen skal fremtiden for Vokslev Forsamlingshus drøftes. Jui-Jitsu-klubben Vox13 har opsat deres lejemål og er flyttet ned på friskolen, da de manglede omklædningsfaciliteter. Vokslev Samråd har ligeledes opsagt deres lejemål pga. økonomisk
lavvande. Samrådet havde lånt friskolen kr. 40.000 i et forsøg på at redde friskolen, og de
penge er væk nu. Indtægter fra udlejning af forsamlingshuset er derfor sparsomme, og
budget 2020 udviser da også et beskedent underskud. Så selvom kassebeholdningen stadigvæk er god, skal der jo ske et eller andet.
Vokslev Forsamlingshus oplyser desuden:
Nibe Blæserne havde igen henlagt en øveaften til Vokslev Forsamlingshus, og igen med
stor succes. Ca. 50 fremmødte nød en dejlig aften med god musik. Der var også solooptræden af Ejner Lyngby, der digtede videre på sangen, som startede med historien om
stormen Urth's hårdhændet besøg i forsamlingshus for nogle år siden. Besøget var træls,
men blev også starten på den gode ”forårstradition” med Nibe Blæserne.
De fremmødte nød ikke kun musikken, men kunne igen nyde et KÆMPE kagebord. Bestyrelsen sender et STOR tak til "bagerne".
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Nibe Planteskole og Palles skov
Den opmærksomme bilist har lagt mærke til, at der står Nibe Planteskole på gavlen af Tårupvej 5. Det kunne være et udslag af store
armbevægelser at kalde en planteskole i Tårup for Nibe Planteskole.
Kender man imidlertid beboerne - Tove og Palle Bruus, så ved man
godt, det må hænge anderledes sammen.
Vokslev Bladet besøgte Tove og Palle en dejlig solskinsdag i efteråret
2019. Vi ville nemlig gerne fortælle den rigtig historie om Nibe Planteskole og ”Palles skov” her i bladet.
Nibe Planteskole blev oprindelig grundlagt i 1918 af
Palles farfar Aage Bruus på
Grydstedvej i Nibe. Palles
far Ole Bruus førte planteskolen videre fra 1945 til
sin død i 1973.
I 1973 overtog Palle planteskolen, men pladsen på
Grydstedvej var blevet for
trang, så i 1975 flyttede Nibe Planteskole til Tårup.
Efter 32 år lukkede planteskolen officielt i 2007.
De faste kunder viste imidlertid godt, at der stadigvæk var mange planter tilbage på markerne, så først i 2013 stoppede planteskoleeventyret endeligt.
I planteskolen blev der lavet tusindvis af træer, som alle blev solgt videre som ganske
små vækster. Derfor kunne det være rart, at se planterne vokse sig store og smukke. Og
da en træmand skal passe på ikke at gro fast, så var det jo nærliggende at lave sin egen
lille skov, når nu pladsen var der alligevel. 80 forskellige arter er der plantet i Palles skov.
Nogle arter er blevet tyndet ud. Andre har fået lov til at brede sig lidt mere, så Palle gætter på, at skoven i dag består af 7.000 - 8.000 træer.
Palle kender selvfølgelig det latinske navn på
samtlige arter og alle
deres egenskaber. Desuden kan man sagtens
få fortalt en lille historie
om mange af arterne.
Ikke i detaljer og ikke
så teknisk, da den
gamle planteskoleejer
hurtigt opdagede, at
”deres udsendte” bare
tilhørte de nysgerrige
amatører på træområdet. Hygge derimod
blev der ikke holdt igen
med.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2019
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen
Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe
www.vokslev.dk

•

Tlf. 9835 1729

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

