Beretning 2007

Bestyrelsesarbejdet tog allerede sin begyndelse inden generalforsamlingen i og med, at
fastelavnsarrangementet faldt nogle dage før. Men igen var vi tilbage i Jethallen med en festlig
formiddag, hvor både børn og voksne hyggede sig gevaldigt.
I slutningen af marts var vi igen på besøg på Flyvestationen, hvor vi fik kigget på såvel den
nye hundegård som flybrandsimmulatoren og den nye redningshelikopter. 45 personer havde
alt i alt en god og hyggelig aften.
Foreningens 100 års fødselsdag faldt på en smuk og solbeskinnet 11. april, hvor vi valgte at
festligholde dagen med en reception i forsamlingshuset. Et halvt hundrede valgte at lægge
vejen forbi til et par hyggelige timer med lidt snitter og en tår over tørsten. Foreningen fik en
del rigtig flotte gaver i form af penge, gavekort og lidt flasker. Penge og gavekort blev
målrettet mod beplantning til Lunden, og flaskerne blev efter givernes ønsker tildelt
bestyrelsen, som vil nyde dem i årets løb ved bestyrelsesmøderne.
Årets udflugt gik til Skamlingsbanken og Bergenhusen og Husum i Nordtyskland. Alt forløb
stort set planmæssigt, og det er vores indtryk, at alle havde en rigtig god og oplevelsesrig dag.
I alt 99 personer havde her i jubilæumsåret valgt at tage med på turen, som til trods for lidt
blæsevejr forskellige steder, blev en dag i flot solskin som altid når vi tager på tur.
Aktivitetsdagen blev langt om længe afviklet om end det var en begrænset skare, der valgte at
deltage. Alligevel har vi valgt at prøve igen til næste år på et andet tidspunkt, hvor der ikke er
byfester og lignende at slås med. Sankt Hans festen blev vanen tro et godt arrangement med
Mette Nielsen på talerstolen. Flere af de fremmødte gjorde opmærksom på, at de synes at vi
burde rykke arrangementet en time, så båltalen først afholdes omkring kl. 21.00, og det har
bestyrelsen taget til efterretning.
Cykelturen blev i modsætning til sidste år afviklet i pænt og anstændigt vejr. En flok på
omkring 20 personer mødte traditionen tro op og cyklede turen til Dollerup, hvor kaffen og
Lenes hjemmebag blev nydt. Der var på god og behørig vis sørget for depotophold på både
ud- og hjemturen. Alt i alt en hyggelig oplevelse, som dette år sluttede allerede omkring kl.
20.30.
Som noget nyt og som udløber af et legat fra Nykredit, valgte vi at lade Søren Brynjolf stå for
en del af udsmykningen til Lunden i form af en træskulptur, som i blæsevejr og med en snes
tilskuere blev udskåret lørdag den 15. september. Et par andre kunstkreatører forsøgte også at
fremstille et par figurer, og den ene lod da også kunstværket (en hare) blive på stedet, hvor
den på sigt vil blive opstillet sammen med andre lignende kunstværker.
I slutningen af september blev det traditionelle ålegilde afholdt, og bestyrelsen kunne
desværre spore en tilbagegang i deltagelsen. Kun 66 havde valgt at hygge sig i hinandens
selskab med stegte ål og wienerschnitzler. Om det skyldes usikkerhed i forhold til rygepolitik
ved den slags arrangementer eller noget helt andet vides ikke, men bestyrelsen har valgt at
prøve med et lignende arrangement i 2008.
Nykredits omtalte legat blev også starten på lidt arbejde for bestyrelsen i begyndelsen af
november, hvor vi over et par weekender fik etableret et nyt flot bed i Lunden med ikke
mindst Rododendron, som på sigt gerne skulle blive en fryd for øjet og for sjælen.

Med de ord er vi så nået til det tidspunkt, hvor vi skal sige lidt om visionerne for 2008.
Fastelavnsarrangementet er allerede på nuværende tidspunkt overstået, da denne jo faldt
særdeles tidligt i år. Ikke mindst af den grund, var det glædeligt at være indendørs i hallen, og
arrangementet forløb da også til alles tilfredshed.
2008 vil, om alt går vel byde ind med forskellige arrangementer og tiltag, som mere eller
mindre kommer til at involvere medlemmerne i både praktisk arbejde og ren fornøjelse.
Allerede i morgen går det løs på Hotel Karup Å med den længe ventede trafikdebat. Det punkt
vender jeg tilbage til om lidt. Årets aktiviteter er såmænd meget lig det mønster vi kender, og
det vil sige at vi traditionen tro tager på virksomhedsbesøg i april, og på udflugt Kr.
Himmelfartsdag til et eller andet sted i Danmark, som vi finder interessant i den
sammenhæng. Hvor det bliver, er endnu ikke bestemt. Første halvår byder også på det
traditionelle grundlovsmøde, hvor vi allerede på nuværende tidspunkt kan love deltagelse af et
antal folketingsmedlemmer, foruden de lokale byråds- og regionsrådspolitikere. I den
sammenhæng kommer det praktiske arbejde ind i billedet. Det har vist sig ved en del af vores
arrangementer i Lunden, at tilhørerne naturligvis samles omkring scenen eller hvad vi nu skal
kalde platformen med flagstangen. Derfor har vi besluttet at gøre lidt ved arealet, så stole med
videre ikke synker ned i græsset. Planen går nærmere ud på, at etablere et brolagt areal på
ca. 150 kvadratmeter foran platformen, dels så vi kan stille stole op i forbindelse med bl.a.
grundlovsmøder, men også således at foreningens telt evt. kan stilles op på fast underlag, hvis
der skulle vise sig behov for dette ved andre arrangementer. Det betyder, at der er behov for
hænder til at fjerne græstørv og køre sand på arealet, inden vi starter på selve brolægningen.
Vi har jo også fået et legat fra Lions Club, som gerne skulle ende op i et lille indhegnet
”udstillingsområde”, hvor vi på sigt kan opstille forskellige træfigurer til glæde og gavn for ikke
mindst dagplejemødre og børnehaven, når de kigger forbi på en solskinsdag. Også her er der
brug for hænder, dels til at få arealet ryddet for træer, men også til at få hegnet etableret og
arealet planeret, så der er til at færdes efterfølgende. På den måde håber vi på, at vi har sat
gang i en løbende udvikling af Lunden, således at vi år for år kan glæde os over at området
bliver kønnere og mere indbydende at færdes i. At forvente at området kommer til at ligne
Borgvold i Viborg, vil nok være en anelse for ambitiøst, men på den anden side så har vi store
muligheder for selv at præge tingene i den retning vi ønsker, og jeg både tror og håber at
kommunen fortsat er behjælpelig med at holde arealet klippet og fri for ukrudt.
I anden halvdel af året forsøger vi at arrangere en byvandring i Viborg. Ikke mindst efter
kommunalreformen skylder vi vel os selv og borgerne at kigge nærmere på den by, som nu er
og bliver omdrejningspunktet i den kommune vi tilhører. Vi satser på at det bliver en guidet
tur, og dermed en oplevelse med gode fortællinger fra en meget spændende by.
Nærmere information om dette og alle de andre arrangementer kan som regel findes på
foreningens hjemmeside, såvel som vi løbende udsender lidt trykt information og omdeler i
postkasserne.
Som lovet vender jeg nu tilbage til trafikdebatmødet, som løber af stablen i morgen. Som
udgangspunkt er der stor enighed i bestyrelsen, om hvordan vi ser på mulighederne for at
styre trafikken igennem byen, men med hensyn til etablering af en omfartsvej er bestyrelsen
langt fra enig. Hvordan dette nærmere kommer til udtryk, kan opleves i morgen på mødet på
Hotel Karup Å, og dette skal derfor være min opfordring til at møde op, og give sin mening til
kende i den sammenhæng.
Sluttelig skal lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og engagement i løbet af
året. Tak til de øvrige foreninger i byen, som vi har haft samarbejde med i løbet af året, og
tak til Viborg kommune for hjælp med græsslåning og renholdelse af Lunden i 2007. Sidst men
ikke mindst en stor tak til vores medlemmer, der altid trofast møder op, når vi har brug for

hjælp, og når vi afholder forskellige arrangementer. Jeg håber at foreningen i mange år
fremover vil bestå og være med til at sætte sig præg på udviklingen i byen.

Tak for ordet.
Sign. Frank Larsen/formand
Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 19.
februar 2008.
Der var fremmødt 56 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer.
Fraværende: Steen Hansen
Formanden bød velkommen og gik over til 1. punkt på dagsordenen.
1.

Valg af dirigent.

Flemming Jensen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen
var rettidigt varslet i henhold til foreningens love.
2.

Formandens beretning.

Formanden startede med at mindes de foreningsmedlemmer der var afgået ved døden i 2007
(Irma Nielsen). Foreningens aktiviteter i 2007 blev gennemgået, og af specielle ting for året
kunne nævnes Søren Brynjolf’s udskæring i Lunden og etablering af bed med rhododendron,
baseret på et legat fra Nykredit. Herefter blev foreningens planlagte aktivitet for 2008
gennemgået, herunder nævnte formanden nye tiltag i Lunden med etableringen af et brolagt
areal foran platformen så der kan opstilles stole ved møder, samt etablering af et indhegnet
”udstillingsområde” til gavn for børnene, som bliver støttet af et legat fra Lions Club.
Der blev desuden gjort opmærksom på et trafikdebatmøde på Hotel Karup Å, den 20. feb.
2008.
Formanden rundede sin beretning af med en tak for godt samarbejde til bestyrelsen, byens
øvrige foreninger og Viborg kommune, samt en tak til de trofaste medlemmer der altid møder
op.
I sin beretning vedrørende akutbilen oplyste formanden, at man p.t. ikke er i stand til at
afgøre om ordningen fortsætter. Den udgift politikerne skal tage stilling til er, kr. 460.000 til
lønninger og uniformer. I 2007 har der været 185 udrykninger plus 50 med læge. Til slut en
tak til Falck og politi for godt samarbejde og stor tak til de der bemander bilerne.
På spørgsmål fra en af tilhørerne, om ordningen fortsætter, svarede formanden, at det ikke
kan siges, men vi må forsøge påvirkning de rette steder.
Begge beretninger (vedlagt) blev godkendt.
3.

Fremlæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik årsregnskab for KBHF og for Karup Udrykningsbils Støtteforening.
KBHF har p.t. 215 almindelige medlemmer, 17 pensionistmedlemmer og 6 erhversmedlemmer.
Den store udgift til udflugter/fester blev begrundet i et jubilæumstilskud på kr. 100 pr deltager
i den årlige udflugt. Begge regnskaber godkendt af revisor I. Stordal 8/2 2008, uden
bemærkninger.
Begge regnskaber (vedlagt) blev godkendt.
Dog ville en tilhører vide om støtteforeningen havde noget med KKIK at gøre, hvortil
formanden svarede, nej.
4.

Fastsættelse af kontingent

Uændret
5.

Indkomne forslag

Ingen
6.

Valg af bestyrelse

På valg er:

Frank Larsen

(villig til genvalg)

genvalgt

Preben Hansen (villig til genvalg)

genvalgt

Steen Hansen
7.

Jens Overgaard (villig til genvalg)

genvalgt

Valg af revisor

På valg er:
9.

genvalgt

Valg af suppleanter

På valg er:
8.

(villig til genvalg)

Inge Stordal

(villig til genvalg)

genvalgt

Eventuelt

- Ros fra salen for vores hjemmeside.
- Et medlem som selv havde fået hjælp af akutbilen, udtrykte sit inderligste ønske om, at
ordningen måtte fortsætte
- Vedrørende stillingtagen til en omfartsvej, henviste formanden til debatmødet på hotel
Karup Å den 20/2 2008, idet bestyrelsen er splittet i denne sag.
Dirigenten afsluttede herefter den formelle del af generalforsamlingen med tak for god ro og
orden.
Herefter gik man over til den kulinariske del, som traditionen tro bestod af gule ærter med
tilbehør.

Flemming Just
Referent
Flemming C. Jensen
Dirigent

