Beretning 2005

Bestyrelsesarbejdet tog som sædvanligt sin begyndelse i en prøveudflugt i slutningen af marts
henset til helligdagenes tidlige placering dette forår. Dagen var som så ofte på denne tid af
året trist og grå, men solen kom dog igennem senere. Det blev en spændende dag med mange
indtryk, som senere blev bearbejdet og drøftet for at ende som udflugten den 5. maj.
Årets første medlemsaktivitet i 2005 blev virksomhedsbesøget ved Aquador i Fasterholdt syd
for Ikast, hvor 24 interesserede medlemmer deltog. Det var den ene af fabrikkens direktører,
der selv viste den ene halvdel af selskabet rundt, mens produktionschefen tog sig af resten.
Det var utroligt interessant at høre om fabrikkens historie, og ikke mindst at få set
produktionsanlægget til det kildevand vi stort set alle med mellemrum nyder godt af.
Direktørens foredrag om fabrikkens historie og produktion blev fremført med stor entusiasme,
og jeg er sikker på at alle havde en rigtig spændende aften med gode smagsprøver af
forskellige slags kildevand.
Årets tilbagevendende begivenhed fandt som sædvanligt sted på Kristi himmelfartsdag, som i
2005 faldt den 5. maj. Med sædvanlig præcision afgik der to busser fra Karup skoles
parkeringsplads kl. 8.00 på den formentlig korteste køretur i mands minde. I første omgang
kørte busserne med de 67 deltagere hen til Lunden hvor der var aftalt kransenedlægning i
anledning af 60 års dagen for Danmarks befrielse. Nogle få andre borgere havde også fundet
vej til Lunden denne tidlige morgen, hvor borgmester Kjeld Merstrand på flot vis fik sagt lidt
om befrielsesdagen, og hvad der var grund til at mindes og henholdsvis fejre. Herefter gik
turen videre i de to busser til Djursland nærmere bestemt til Kalø Vig, hvor der blev serveret
en kop kaffe og et rundstykke. Opholdet her var i strålende solskin, og der var lejlighed til en
længere spadseretur ud til slotsruinen og tilbage inden turen gik videre til den næste
destination. Ved middagstid ankom vi til Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård, hvor der
var mange spændende ting at kigge på bl.a. en modeljernbane og en masse gamle effekter,
som en del af deltagerne formentlig tidligere har set i anvendelse. Efter 1 times ophold kørte vi
videre til Ebeltoft Vig, hvor der blev spist sandwich og snakket om løst og fast. Efterfølgende
var der besøg på fregatten Jylland og mulighed for byvandring i Ebeltofts gamle gågader. En
del benyttede lejligheden til en spadseretur i byen med besøg på de små cafeer, hvor der
kunne købes kaffe og æblekage. Tilbageturen til Karup gik via Kongensbro Kro, hvor der blev
serveret god gammeldags biksemad med spejlæg og kaffe med småkager inden vi ved 21
tiden var tilbage i Karup.
Skt. Hansarrangementet var foreningen næste aktivitet, og i år valgte vi at droppe annoncen
til fordel for en omdelt brochure til medlemmerne og dermed et større overskud til spejderne.
Årets båltaler var Aage Koch-Jensen fra Viborg Amts sundhedsudvalg, som på festlig vis fik
sagt lidt om traditioner ved Skt. Hans og ikke mindst lidt om vores Akut-bil. Til trods for den
manglende annonce i Uge-avisen til arrangementet havde næsten 300 fundet vej til Lunden
denne solbeskinnede aften. Et læserbrev i Uge-avisen rejste kritik af vores manglende
annoncering, men for ikke at starte en stor polemik om det emne, valgte vi at svare
vedkommende direkte på spørgsmålet, og derved blev der ikke mere ud af den sag.
Traditionen tro var der den 3. august cykeltur til Sdr. Resen. Uagtet at vi havde proklameret at
turen ville blive aflyst i tilfælde af regn troppede 29 op, og turen blev gennemført trods en
regnbyge på det første stykke af vejen. Det klarede dog op og efterfølgende skinnede solen,
og turen blev som sædvanlig en succes.
Den 30. september var dagen for det traditionelle ålegilde, og som lovet sidste år var der
denne gang rigeligt med ål. 92 glade deltagere havde meldt sig til arrangementet, der forløb til

alles tilfredshed. Musik og forsamlingshus blev allerede samme dag bestilt til arrangementet i
2006.
Lørdag den 29. oktober blev der trukket på hjælp fra medlemskredsen. Taget på vores lade i
Lunden var efterhånden blevet så dårligt, at man kunne kigge igennem det flere steder. Af
hensyn til evt. risiko for sammenstyrtning ved kraftigt snefald i løbet af vinteren, besluttede
bestyrelsen at skifte taget allerede på nuværende tidspunkt. En telefonopringning til de
medlemmer der var vant til at arbejde med den slags opgaver, gav straks det ønskede
resultat, og alt i alt havde vi en rigtig hyggelig arbejdsdag denne lørdag, hvor der også var
plads og tid til lidt håndmadder og en dram i det fri i næsten 16 graders varme. Tusind tak
skal endnu engang lyde til de frivillige, der gav en hånd med denne dag.
Tirsdag den 8. november blev noget helt nyt forsøgt. I samarbejde med Karup Bio blev der
arrangeret foredrag, og til trods for det for nogle lidt tabubelagte emne om alkoholafvænning,
så lykkedes det at samle ikke mindre end 68 tilskuere. Det blev for de fleste en rigtig god
oplevelse at høre en lokal fortælle om sit liv på godt og ondt, og det er min fornemmelse, at
der også i fremtiden vil være god opbakning fra foreningens medlemmer til lignede
arrangementer i Karup Bio. I løbet af året har bestyrelsen også været involveret i arbejdet
omkring byens legepladser, og jeg vil godt i den forbindelse rette en misforståelse. Det
fremgik på et tidspunkt af dagspressen, at Borgerforeningen havde foreslået at de af byens
legepladser, som kommunen ikke længere ønskede at vedligeholde, skulle overdrages til
områdernes grundejerforeninger, det er nu ikke helt rigtigt. Forslaget var kommunens eget,
men når det ikke kan være anderledes, støtter vi selvfølgelig den løsning. Der skal ikke herske
den mindste tvivl om, at vi selvfølgelig helst så at alle legepladserne blev bevaret, men det er
ikke realistisk set ud fra et økonomisk synspunkt. Jeg vender tilbage til legepladserne lidt
senere. Således slutter tilbageblikket på året der gik, men et par ord om fremtiden hører vel
også med i beretningen.

Om et par dage, nærmere bestemt på søndag, går det allerede løs igen, og det er lige netop
her på stedet. Vi har i år været nødt til at flytte fastelavnsarrangementet til forsamlingshuset,
da Jethallen på grund af interne misforståelser har lejet denne ud til håndbold. Ikke sådan at
forstå at forsamlingshuset ikke er godt nok, men pladsen er lidt trang, og derfor satser vi på,
at vi fremadrettet igen kommer i hallen med det arrangement. Ellers arbejder vi som
sædvanligt på at underholde byens borgere på den ene eller den anden måde, og igen i år er
jeg sikker på at vi kan byde på en spændende udflugt, som formentligt går i nordvestlig
retning. Vi arbejder på at tilbyde de overskydende pladser til Borgerforeningen i Kølvrå for på
den måde at tilgodese dem som en samarbejdspartner i området.
Kommunesammenlægningen lurer i horisonten, og vi har derfor allerede sagt ja til at indgå i
samarbejdet om dannelse af et lokalråd, eller hvad det nu skal hedde. Der vil senere på året
blive indkaldt til orienteringsmøde om dette, og lidt mere konkret om hvad arbejdet i
lokalrådet går ud på, og hvad det skal føre til. Hold øje med de lokale aviser, det vil være her,
der kommer yderligere informationer.
For at vende tilbage til legepladserne, så ser det på nuværende tidspunkt ud til at sparekniven
har ramt teknisk udvalgs område hårdt, men dog ikke værre end, at der stadig er afsat et
mindre beløb til det fortsatte arbejde med at få noget gjort ved ikke mindst legepladsen ved
biblioteket. Når det er legepladsen ved biblioteket, der satses på, skyldes det ikke mindst, at
det er den byens dagplejemødre oftest anvender. Legepladsen ligger centralt for alle, og ikke
mindst er der mulighed for at skifte en ble og den slags på biblioteket. Der satses derfor på at
indretningen på legepladsen sigter mod de yngste som primærgruppen, når der skal vælges
redskaber. Ikke mindst derfor mener vi også som forening at det er vigtigt, at der satses et
andet sted på de lidt større børn, og her kommer naturlegepladsen ind i billedet. Spejderne har

allerede været inddraget i planlægningen, og er indforstået med at afgive brugsretten på
kommunens jord for så vidt angår et stykke langs med skoleåen. For at der overhovedet kan
blive tale om at indrette noget sådan, er det vigtigt at sikkerheden analyseres, og vi er i den
forbindelse kommet frem til, at der skal indhegnes et stykke jord til formålet. Det er mit håb at
det evt. som udgangspunkt kunne være kommunens bidrag, hvis vi skal videre med planerne.
Selve opbygningen og redskaberne bliver nok det mest krævende, og på det punkt har vi
drøftet mulighederne for at ansøge nogle fonde om tilskud til etableringen. Det arbejder vi
videre med i løbet af 2006, og det bliver spændende at se hvor langt vi når med den del.
I Lunden regner vi med at fortsætte med oprydning og istandsættelser løbende efterhånden
som kommunen har arbejdskraft til at hjælpe os. I næste måned påbegyndes opførelsen af en
Shelter til vandringsfolkene og andre nomader, der kommer forbi og har brug for et hvil.
Shelteren er et resultat af en bevilling fra Friluftsrådet, som vi har lovet at stille jord til
rådighed for. Efter planen vil Shelteren blive opført i den sydvestlige del af Lunden på stykket
ned mod den gamle bro. Apropos den gamle bro, så er den nu ved at være i en stand som ikke
længere er sikkerhedsmæssig i orden, og vi regner derfor med at denne bliver fjernet i løbet af
året. I den forbindelse forventer vi at føre stien lidt længere ind i terrænet og samtidig få
gravet vandløbet fri, så der bliver lidt mere synligt vand på stedet. Når foråret forhåbentlig
snart kommer, vil det myldre op af jorden med krokus, så lad mig opfordre jer til at gå en tur
på stedet så snart vejret er til det. Ellers vil Lunden igen i år danne rammen om såvel
grundlovsmøde, som Skt. Hansbål og måske en aktivitetsdag, som jeg har lovet de sidste 3 år
uden at det er lykkedes, man skal dog aldrig give op.
Som noget helt nyt har vi købt domænet kbhf.dk og dermed har vi åbnet vores egen
hjemmeside. Nu er der måske nogle i forsamlingen der tror, at det skyldes mine kontroverser
med borgmesteren om besættelse af en stilling som indsatsleder i Karup Brandvæsen, men det
må jeg afvise. Stillingen bliver i øvrigt opslået ledig, og jeg kan oplyse at mit gode forhold til
borgmesteren er genoprettet, men det er en helt anden sag. Når vi har valgt at benytte vores
egen hjemmeside skyldes det ikke mindst, at vi nemmere kan rette i informationerne, og at vi
er lidt usikre på fremtiden for kommunens hjemmeside. Lad mig opfordre jer til at kigge på
siden engang imellem, vi holder løbende aktivitetsoversigten opdateret, og der er endvidere
andre nyttige informationer om teltleje m.v.
Lad mig afslutte denne beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde gennem det
forgangne år, og en speciel tak til Peer Kaarup, der af arbejdsmæssige årsager har valgt at
forlade bestyrelsen ved denne generalforsamling. En tak skal også lyde til Karup kommune for
støtte gennem året med vedligeholdelse af Lunden, og sluttelig en tak til alle de medlemmer
der trofast møder op når vi kalder og har brug for hjælp.
Tak fordi I gad høre på mig.
sign. Frank Larsen, formand

Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforening generalforsamling den 22. februar
2006.
Der var mødt 56 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev gennemført jf. foreningens love.
1.

Valg af dirigent:

Steen Hansen blev valgt. Steen Hansen kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indvarslet rettidigt.
2.

Formandens beretning inkl. beretning for Støtteforeningen til Karups
Udrykningsbil:

Formandens beretninger blev godkendt uden bemærkninger (vedlagt).
3.

Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren gennemgik foreningens regnskab inkl. regnskab for Karups Udryksningsbils
Støtteforening:
Begge regnskaber blev godkendt uden bemærkninger.
4.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog et kontingent forhøjelse på 20,00 kr. Herefter udspandt der sig en livlig
debat, hvor flere medlemmer i salen mente, at kontingentet burde hæves til kr. 150,00.
Efter afstemning blev bestyrelsen forslag godkendt.
Kontingent for 2007.
Kr. 120,00 pr. husstand inkl.. nye pensionister.
Kr. 400,00 for erhvervsmedlemskab.
Kr. 60,00 ½ kontingent for medlemmer som inden den 1. januar 2006 havde erhvervet denne
ret.
5.

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag, men bestyrelsen havde forslag til ændring af foreningens
vedtægter som blev vedtaget.
6.

Valg af bestyrelse:

På valg:
Frank Larsen villig til genvalg og genvalgt.
Preben Hansen villig til genvalg og genvalgt.
Peer Kaarup ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Steen Hansen. Der var ingen modkandidater og Steen Hansen blev valgt.
7.

Valg af suppleanter:

På valg:

Jens Overgaard villig til genvalg og genvalgt.
8.

Valg af revisor:

På valg:
Jørgen Nielsen villig til genvalg og genvalgt.
9.

Eventuelt:

Et medlem foreslog her at generalforsamling blev gjort røgfri.
Herefter sluttede generalforsamlingen med at dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede Peer Kaarup, for den tid han havde været med i bestyrelsen og overrakte
han en gave i den forbindelse.
Peer Kaarup bad om ordet, og takkede for den tid han havde været i bestyrelsen, og meddelte
at han naturligvis forblev som medlem i foreningen.
Herefter var der traditionen tro gule ærter med tilbehør.
Jens J. Antonsen, Sekretær.

