
Beretning 2006 

Bestyrelsesarbejdet tog allerede få dage efter generalforsamlingen sin begyndelse i og med, at 

fastelavnsarrangementet pressede sig på. Desværre var der gået lidt rod i planlægningen, og 

vi var derfor nødt til i sidste øjeblik, at flytte arrangementet til forsamlingshuset. I den 

forbindelse skal der lyde en stor tak til forsamlingshuset, fordi de reddede os på stregen, jeg 

håber at de havde lidt ud af det økonomisk. Selve arrangementet forløb planmæssigt bortset 

fra at det var koldt, men trods alt tørvejr. De mindste havde vi dog fået indendørs, så mon 

ikke der fra den side var tilfredshed. Vi håber og tror at det bliver bedre igen næste år, når vi 

atter kan være i Jethallen. 

Eventgruppen for Jethallen havde i marts planlagt et foredrag i Karup Bio med og om 

politihunden Qato, men var på et tidspunkt nervøse for om det kunne nå sammen økonomisk, 

bestyrelsen besluttede derfor, da vi alligevel skulle have medlemsinformation udsendt vedr. 

virksomhedsbesøg, at anbefale vores medlemmer at støtte op om foredraget. Om det var det, 

der gjorde det, eller andre forhold ved jeg ikke, men der var i alle tilfælde 96 der mødte op, og 

biografen rummer som bekendt kun 100, så det må siges, at det var en succes. Vi havde ingen 

udgift i den forbindelse, men syntes trods alt at vi støttede et godt initiativ. 

I den mellemliggende periode mellem foredraget og det omtalte virksomhedsbesøg, afholdt 

bestyrelsen konstituerende møde og resultatet blev som det er de fleste bekendt, og som man 

i øvrigt altid vil kunne se på vores hjemmeside. 

Virksomhedsbesøget løb af stablen den 5. april og gik til Politigården i Viborg. 27 havde 

tilmeldt sig arrangementet, og det er mit indtryk at alle fik en spændende oplevelse denne 

aften, jeg er også sikker på, at de fleste efter besøget er helt enige i, at det er en absolut 

mager bemanding der er af stationen til så stort et område, og derfor nok bedre kan forstå, 

hvorfor politiet en gang i mellem er lidt afvisende med hensyn til at komme, når man ringer 

efter dem. 

Den årlige udflugt løb som sædvanlig af stablen på Kr. Himmelfartsdag, og selvom 

vejrudsigten på forhånd var os imod, forløb den vejrmæssige del faktisk over al forventning. Vi 

drog af sted i regnvejr, men det lykkedes os faktisk at undgå det på resten af turen. 

Udflugten, som dette år gik til den vestlige del af Limfjorden, havde samlet 82 

forventningsfulde deltagere, og det er bestyrelsens indtryk at alle fik indfriet forventningerne, 

om end det var lidt blæsevejr undervejs. Som noget nyt, og som proklameret på sidste års 

generalforsamling, valgte vi at tage et antal medlemmer fra Kølvrå Borgerforening med på 

vores overskydende pladser. Det er også vores indtryk at en henvendelse i 2007 til Kølvrå-

folkene igen vil betyde deltagelse derfra. Alt i alt en rigtig god dag, hvor vi kom forbi Vestervig 

Kirke, Bunkermuseet i Hanstholm, Naturreservatet ved Vejlerne, Frederik den 7. kanal og et 

velfortjent måltid mad på Hvalpsund Færgekro. 

Den 5. juni startede lidt op ad bakke som man siger. Byens ungdom havde muntret sig med at 

hive flagsnoren op i toppen af stangen i Lunden. Heldigvis var jeg tidlig på færde den 

solbeskinnede morgen, og en hurtig opringning til mine gode venner i det lokale brandvæsen 

betød hurtig hjælp. Ned med stangen og op igen, dermed var flaget og dagen reddet inden 

mødet skulle tage sin begyndelse til middag. Et halvt hundrede tilhørere lagde vejen forbi og 

lyttede interesseret til de 6 talere, alt imens Preben på bedste vis udfoldede sine evner som 

grillpasser. Der blev drukket lidt pilsnere og spist grillpølser, og alt i alt havde vi et par 

hyggelige timer i Lunden i anledning af grundlovsdagen og ikke mindst fars dag. 

Den 23. juni løb traditionen tro Skt. Hansarrangementet af stablen. Båltaleren var i år den nye 

sognepræst Lotte Boas, som fremførte en tankevækkende tale om bl.a. vores skolesystem. På 

denne smukke solbeskinnede aften var der mødt omkring 300 mennesker op i Lunden til lidt 



hygge omkring talen og bålet, og ikke mindst til en pølse og en håndbajer. Alt i alt en god og 

hyggelig aften. 

Den årlige cykeltur startede på P-Pladsen ved biblioteket, hvor 22 mødte frem. Da der blev 

spurgt om vi skulle aflyse turen blev der svaret, at man var mødt op for at cykle! 2 valgte dog 

at køre hjem igen. Turen foregik uden uheld af nogen art. Opholdet i Dollerup Bakker blev lidt 

kortere end forventet, da det havde regnet mere eller mindre hele vejen derud, så der var 

ingen stemning for at besøge IS-kiosken, selv om temperaturen trods regnvejr var fin (over 20 

grader). 

Til gengæld måtte der på rastepladsen på hjemvejen meldes udsolgt for varm kaffe! Jeg tror, 

at alle havde en god tur trods det våde element. 

Af hensyn til ”Eventgruppen” som slås for at skaffe penge til Jethallen, valgte vi igen i år at 

droppe aktivitetsdagen ikke mindst fordi Forældreforeningen også havde valgt den løsning. 

Vi/jeg håber dog på at arrangementet kan lykkes på et eller andet tidspunkt, og måske vil 100 

året for foreningens etablering blive netop det rigtige tidspunkt for arrangementet.. 

Den 29. september løb ålegildet traditionen tro af stablen. Det blev som sædvanligt en succes, 

og hele 88 havde valgt at hygge sig i hinandens selskab, mens de fik fortæret en temmelig 

stor mængde ål. Der var som sædvanligt tid og plads til en svingom, og arrangementet 

sluttede på god og rolig vis kl. 2300 som planlagt. 

Dagen efter, den 30. september kl. 13.00 mødtes vi igen, denne gang ved Karup 

Kartoffelmelfabrik. Ca. 40 personer fik denne milde efterårsdag et indblik i fabrikkens 

produktion, hvor Frank Johansen beredvilligt viste rundt og fortalte om såvel kartoffelmel- som 

proteinfremstillingen. 

I efteråret valgte bestyrelsen at søge en række fonde om midler til fortsat istandsættelse og 

udvikling af vores rekreative område Lunden. I alt 20 ansøgninger blev det til, og foreløbig har 

resultatet været temmelig nedslående, ikke et eneste positivt svar har vi modtaget, men det 

har nu ikke væltet os af hesten. 

Årets sidste gerning blev en udskiftning af traileren med flagstængerne. En henvendelse til 

henholdsvis Handelsforeningen og Kommunen med henblik på at deles om udgifterne, var en 

begrænset succes set i forhold til kommunen. Til gengæld skal der lyde en stor tak til 

Handelsforeningen, som endte med at dele udgiften med os, således at vi hver især kom af 

med noget der ligner små 6.000,-kr for en helt ny og lovlig trailer, og således kan spejderne 

nu på helt legal vis trække rundt med flagtraileren uden at få bøde. 

Med de ord er vi nået til visionerne for 2007, og i al beskedenhed ønsker vi ikke mindst at fejre 

vores fødselsdag den 11. april ved en reception i Forsamlingshuset. Vi håber at rigtig mange 

vil møde op og være med til at fejre 100 årsdagen. Ellers byder 2007 som sædvanligt på det 

traditionelle program med virksomhedsbesøg i marts. Som jeg lovede for et par år siden, 

bliver der nu mulighed for at se nærmere på den nye redningshelikopter og lidt andre nyheder 

på den interessante side af hegnet til flyvestationen. Derudover byder vi som sædvanligt på en 

udflugt, som forventes at bevæge sig lidt udenfor kommunegrænsen, men det endelige mål er 

endnu ikke fastsat præcis, så det vil jeg ikke afsløre i dag. Til gengæld kan jeg sige, at prisen 

for deltagelse for foreningens medlemmer vil komme til at bære præg af vores 100 års 

fødselsdag, men den del opdager I, når invitationen dumper ind ad brevsprækken. 

Grundlovsmødet bliver også på behørig vis afviklet på fars dag i Lunden, og mon ikke vi skulle 

lade far sove længe i år, og vente med programmet til omkring ved middagstid i stil med 

sidste år, så bliver det nok også lidt nemmere at sælge en ristet pølse og en kop øl, end det 

ville være tilfældet fra morgenen. Hvem der kommer, og lufter deres synspunkter på denne 



dag er endnu uafklaret, men jeg er overbevist om, at det vil lykkes for bestyrelsen at finde 

nogle kandidater, der vil sige et par ord. Den 23. juni falder i år på en lørdag, og det giver jo 

rige muligheder for at gøre lidt ekstra ud af hekseafbrændingen. I den sammenhæng pusler vi 

lidt med nogle planer om et langt familiearrangement denne dag i Lunden med aktiviteter og 

helstegt pattegris, men der er en lige lidt forhandlinger med spejderne, der skal overstås, 

inden vi tør udtale os konkret om det arrangement, men følg med på vores hjemmeside, som 

vi altid forsøger at holde opdateret ikke mindst på siden med aktivitetsoversigten. 

Afslutningsvis skal jeg ikke glemme at nævne vores engagement i landsbyrådet, som 

efterhånden gerne skulle komme til at få en lidt fremtrædende rolle i lokalsamfundet, og ikke 

mindst i forhold til byrådet i Viborg. Ikke dermed sagt, at vi ønsker at markere os politisk, og 

har planer om at opstille til både det ene eller det andet, men vi ønsker meget gerne at blande 

os i de ting, som kan få betydning for os alle på det lokale plan. Lad mig i den sammenhæng 

nævne trafikforholdene i byen, og ikke mindst omkring til og fra skole og idrætshal. Med en 

forhåbentligt kommende udbygning af Jethallen bliver problemet om passage af Viborgvej 

endnu mere nærværende i den kommende tid, og personligt slår jeg gerne et slag for at 

fremme etableringen af en omfartsvej, som vi nu har drøftet i over 30 år uden at det er 

lykkedes, men man skal aldrig give op, og mon ikke udbygningen af motorvejsnettet fra 

Herning i retning af Vejle kan blive det, der sætter punktet på dagsordenen igen, det tror jeg. 

Til sidst vil jeg takke ikke mindst bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde gennem det 

forgangne år, såvel som jeg vil takke alle vore samarbejdspartnere og alle medlemmerne for 

det altid gode fremmøde, når vi har lejlighed til at mødes i forskellige sammenhænge. 

sign. Frank Larsen, formand 

  

Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 21. 

februar 2007.  

Der var fremmødt 47 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer. 

Fraværende:  Jens Jørgen Antonsen, Jens Overgaard og Ole Janum (optaget af andet 

arrangement). 

Preben Hansen (syg). 

Generalforsamlingen blev gennemført jf. foreningens love. 

1.   Valg af dirigent. 

Allan Clifford blev foreslået, og valgt. Allan Clifford kunne konstatere, at generalforsamlingen 

var indvarslet rettidigt. 

2.   Formandens beretning. 

Formanden startede med at mindes de foreningsmedlemmer der var afgået ved døden i 2006. 

Foreningens aktiviteter i 2006 blev gennemgået, ligesom der blev informeret om indkøb af 

trailer fælles med Handelsforeningen, til transport af flagstænger. Formanden gennemgik 

herefter aktiviteter planlagt for 2007, med en speciel bemærkning om foreningens 100 år 

jubilæum 11. april og gjorde tillige opmærksom på vores arrangement i landsbyrådet. 



Akutbilen er stadig i den 3-årige forsøgsordning, og rykker nu, pr 1. juli 2006, ud til alle 112 

opkald i området. Økonomien ser lovende ud og der lød en stor tak fra formanden til alle 

involverede. 

Formandens beretning (vedlagt) blev godkendt med bemærkningen ”godt gået” fra 

forsamlingen. 

3.   Fremlæggelse af regnskab. 

Formanden gennemgik årsregnskab for KBHF og for Karup Udrykningsbils Støtteforening. På 

forespørgsel fra salen, blev oplyst, at foreningen pr. 1/1 2007 har et husstandsmedlemstal på 

242. 

Begge regnskaber blev godkendt uden bemærkninger. 

4.      Fastsættelse af kontingent. 

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent (kr.120 pr. husstand og kr. 400 for 

erhverv). 

5.   Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

6.   Valg af bestyrelse. 

Flemming Just villig til genvalg og genvalgt. 

Jens Jørgen Antonsen ønskede ikke genvalg. 

Som nyt medlem blev valgt Poul Erik Mathiesen. 

7.   Valg af suppleanter. 

Ole Janum villig til genvalg og genvalgt. 

8.   Valg af revisor. 

Som erstatning for Jørgen Nielsen blev valgt Jens Jørgen Antonsen. 

9.   Eventuelt. 

Ikke noget til dette punkt. 

Dirigenten afsluttede herefter den formelle del af generalforsamlingen. 

Efterfølgende var der traditionen tro gule ærter med tilbehør. 

Flemming Just,  

fg. referent. 


