Beretning 2004
Årets beretning starter med det konstituerende møde den 20. marts 2004 hvor der blev byttet
lidt rundt på posterne i bestyrelsen. Således byttede Preben Hansen og Peer Kaarup poster, og
Preben er nu kasserer mens Peer forsøger at føre protokollen fremover. John Pedersen indtog
posten som næstformand og Johnny Kjer posten som alm. bestyrelsesmedlem, men også
opgaven som teltudlejer.
Årets første aktivitet var allerede inden det konstituerende møde overstået, i og med at
fastelavnsarrangementet i Østergade jo var få dage efter den ordinære generalforsamling. Dette
arrangement forløb efter planen, men fremadrettet skulle det efter planen komme til at foregå i
Jethallen og helst i samarbejde med KKIKs forældreforening. Virksomhedsbesøget blev en tur til
Flyvestationen med besøg forskellige steder bl.a. helikopterafdelingen og brandstationen. Turen
løb af stablen den 21. april, og bestyrelsen har opfattelse af at alle deltagerne var overordentlig
godt tilfreds med turen, hvor der blev serveret snitter og diverse drikkevarer. Tak til flyvevåbnet
for denne imødekommenhed.
Den 10. maj modtog vi besked fra Nordea-Fonden om bevilling af et legat på 10.000,-kr. til
forskønnelse/beplantning af byens anlæg. Bestyrelsen iværksatte straks indkøb af diverse
planter, da indvielsen af anlægget var berammet til grundlovsdagen, og dermed kunne planterne
give anlægget det rigtige præg af rekreativt område.
Den årlige udflugt oversteg alle bestyrelsens forventninger med hensyn til deltagerantallet, ikke
mindst henset til at der var lagt op til en noget længere tur end sædvanligt. Forberedelserne
startede allerede onsdag aften hvor bestyrelsen var samlet i forsamlingshusets køkken til
smøring af 270 sandwich, som skulle sikre at den værste sult ved middagstid blev stillet. Torsdag
morgen klokken meget tidlig var bestyrelsen igen på banen med kaffebrygning og smøring af
rundstykker, og således var vi som sædvanligt klar til afgang fra parkeringspladsen ved Centrum
kl. 07.30 hvor de 85 forventningsfulde deltagere var på plads i de to busser. Første oplevelse
var indtagelse af den medbragte kaffe og rundstykkerne på rastepladsen ved Hampen Sø. Her
dukkede Birte og Per Knudsen op mens solen skinnede fra en næsten skyfri himmel og der var
læ så alle kunne nyde kaffen i disse kønne omgivelser. Næste højdepunkt var, efter en længere
tur i bussen, et ophold på en lille time ved grænsen, hvor der var mulighed for at indkøbe lidt
godt ganen og et par flasker til drøbelen. Under endnu et ophold på en rasteplads blev de
tidligere omtale sandwich indtaget, og således mætte og med indkøbsposen fuld var deltagerne
klar til at indtage den lille nordtyske by Friedrichstadt, som er Schleswig Holstein svar på
Amsterdam. Vejret var stadig med os og det blev til nogle dejlige timer i denne smukke
særprægede by, hvor der for nogle stykkers vedkommende blev indtaget kaffe og hjemmelavede
konditorkager på en af byens cafeer. Der var også flere der lod sig friste af de flotteste isvafler
denne solbeskinnede eftermiddag. Herpå gik turen retur mod Danmark og Højkro den lille kro
nord for Højer, hvor der blev serveret dansk bøf og citronfromage. Hjemturen foregik langs
kysten ved Rømø op til Ribe og videre ind i landet over Herning, og således var selskabet retur
i Karup kl. 21.40, trætte men veltilfredse og med sindet fyldt med oplevelser fra en god dag.
Den 5. juni var dagen for indvielse af første del af anlægget og navngivning af samme. Der var
indkommet et antal gode forslag og valget faldt på en anonym indsenders forslag og blev
”Lunden”. Der blev dog alligevel trukket lod om de 3 flasker vin som gik til Søren Nissen, Selma
Poulsen og Jenny Thomassen. I forbindelse med indvielsen var der samtidig inviteret til
Grundlovsmøde og 3 lokale politikere gav hver i sær deres bud på en grundlovstale. I alt var der
mødt 50 – 60 mennesker op til arrangementet, og der er ingen tvivl om at vi vil forsøge at gøre
Grundlovsmødet til en tradition fremover.
Traditionen tro var der Skt Hansbål den 23. juni, og trods en absolut regnfyldt dag lykkedes det
alligevel at få ild i bålet. Omkring 150 mennesker dukkede ligeså stille op først på aftenen da
regnen stilnede af og solen brød igennem. Borgmester Kjeld Merstrand leverede båltalen, og
kom i den forbindelse omkring strukturkommissionsdebatten. Spejderne havde tilsyneladende
misforstået et eller andet for der var kun salg af drikkevarer denne aften, hvor en varm pølse
ellers ville have været kærkommen.

I løbet af sommerferien nærmere bestemt i weekenden den 9.- 11. juli var der indbrud i laden i
Lunden. Udbyttet var 1 buskrydder, 1 kompressor og 2 kabeltromler og lidt andet småværktøj.
Der er som forventet ikke sket nogen opklaring af indbruddet og vi må blot konstatere at vi nu
ikke længere har nogen buskrydder, og at kommunen mistede de resterende dele.
Den 4. august var det planen at den årlige cykeltur skulle finde sted og det gjorde den da også
om end der var givet besked om at turen blev aflyst i tilfælde af regnvejr. Da klokken manglede
½ time i afgang var regnen sat ind, men holdt da hurtigt op igen, og næsten 40 glade cyklister
kunne dermed begive sig ud på cykelstien ad den gamle jernbane til Sunds. Der blev som
sædvanligt holdt rast på halvvejen hvor sommervarmen kunne nedkøles med en sodavand eller
en enkelt øl. I Sunds kørte de fleste hele vejen rundt om søen og vi mødtes derefter til fælles
kaffedrikning og kagespiseri. I år var der kun en enkelt punktering og det var da gudskelov først
på hjemturen tæt på afslutningen af arrangementet. 32 km blev det til i alt på denne glimrende
cykeltur.
I lighed med sidste år må jeg igen erkende at jeg har svigtet med hensyn til aktivitetsdagen i
Lunden. I aktivitetsoversigten var dagen nævnt uden nogen dato, og jeg havde da også fået en
forhåndstilkendegivelse fra spejderne om at de nok gerne ville deltage, men desværre er det
ikke blevet til mere. Jeg har nu besluttet at 3. gang må være lykkens gang, så jeg prøver igen i
2005.
Den 1. oktober var så den planlagte dag for den årlige ålespisning, og tilmeldingerne var
strømmet ind. I forhold til året før var vi nu 50 % flere så det så ud til som udgangspunkt at
blive en succes. 74 glade mennesker mødte op med forventninger om at nu skulle der spises ål
som om jordens undergang var nær, men desværre skete der det at ålene slap op. Nu var der
ingen der ikke fik smagt ålene, måske lige bortset fra dem der havde bestilt Wienerschnitzel,
men vi kunne ikke leve op til gæsternes forventninger. Det beklagede vi selvfølgelig, og jeg tror
da også stadig at de fleste synes at det var en hyggelig og fornøjelig aften. For at råde bod på
de manglende ål, gjorde vi kaffen gratis, og vi besluttede at det bliver konceptet fremover. I
2005 kører arrangementet igen, og vi er nu spændt på om der er nogle der ikke gider komme
igen, men vi garanterer at denne gang slipper ålene ikke op.
Årets sidste arrangement var planlagt til at være et juletræ den 27. december i forsamlingshuset,
men da samarbejdet uvarslet havde fået ændrede betingelser i forhold til det tidligere aftalte,
så vi os nødsaget til at aflyse arrangementet. Om det bliver muligt fremadrettet at gennemføre
juletræsfesten skal være usagt i dette øjeblik, men det håber vi dog på.
Således sluttede året 2004s tilbageblik, men fremtiden skal vel også have et par ord med på
vejen. En forening uden visioner har ingen fremtid, og den situation ønsker vi ikke at komme i.
Derfor har vi allerede nu planlagt en stor del af aktiviteterne for det år der startede for ca. 1½
måned siden. Vi har da også allerede haft de første problemer i forbindelse med stormen den 8.
januar hvor en stor del af træerne i ”Lunden” desværre måtte give efter for naturens kræfter.
En stor mængde træer væltede og et større oprydningsarbejde forestår. Karup kommunes
jobcenter som har været engageret i projektet med istandsættelse af ”Lunden” igennem hele
2004 er fortsat på stedet og har således lovet at klare oprydningen efter stormen. Der mangler
stadig at blive gjort en del forskellige ting i ”Lunden” og jeg håber på at vi kan fortsætte de gode
samarbejde igennem 2005 som ikke mindst har været en stor hjælp for os som forening, men
som også har været med til at give nogle af kommunens svageste jobsøgende en god indslusning
til en almindelig tilværelse på flere forskellige måder. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak
til både Karup kommune og ikke mindst spejderne der i hele perioden har lagt hus til.
Lad mig slutte med at nævne fastelavnsarrangementet 2005 som nu er afviklet. 27 års tradition
blev brudt, og arrangementet blev afviklet indendørs i Jethallen til stor glæde for alle børn og
voksne. Jeg gætter på at der var mellem 300 og 400 i hallen, og jeg har kun hørt roser for det
arrangement. Fastelavnsdagen var også dagen hvor vi fik præsenteret foreningens til dato mest
omtalte projekt nemlig kommunens udrykningsbil. Det har været en lang proces og der har
været en del vanskeligheder undervejs, men jeg synes også at det har været umagen værd. Der

var stor interesse fra publikums side både ved præsentationen i Jethallen og efterfølgende i
Alhedehallen.
Som nogle måske har bemærket har vi været nødt til at oprette en støtteforening i forbindelse
med sponsorering af bilen. Når vi har gjort dette skyldes det alene, at vi ikke ønsker at blande
tingene og pengene sammen, og så er der endelig også noget rent momsteknisk i dette.
Til allersidst skal der fra min side lyde en stor tak til alle vore samarbejdspartnere for netop
samarbejdet i det forgangne år. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og en speciel tak til
John Pedersen, Johnny Kjer og Carl Nexø som alle forlader bestyrelsen ved denne
generalforsamling.
sign. Frank Larsen

