Beretning 2008

Bestyrelsesarbejdet startede som sædvanligt tidligt faktisk allerede inden generalforsamlingen
på grund af at fastelavn i 2008 faldt meget tidligt. Der var vanen tro en særdeles god tilslutning
til arrangementet, som jo igen havde fundet sit rette element i Jethallen. Cirka 120
forventningsfulde børn fik slået til tønderne, drukket kakaomælk og spist fastelavnsboller, og
mon ikke også de voksne hyggede sig, det tror jeg, det var i alle tilfælde forbandet koldt
udendørs, så der var alt mulig grund til at glæde sig over den lune hygge i Jethallen.
Generalforsamlingen bød ikke på de store ting, alt gik glat igennem, og bestyrelsen genvalgt på
alle poster. Der var som sædvanligt god søgning til arrangementet ikke mindst på grund af
ærterne og flæsket, men vel også af almen interesse for foreningens arbejde. Prøveudflugten,
som vi kalder det, løb af stablen 2. påskedag i slutningen af marts, hvor der faktisk stadig var
vinteragtige tendenser i vejret, men henset til Kr. Himmelfartsdags placering i 2008 var vi nødt
til at være lidt tidligt ude med den del.
Virksomhedsbesøget som i 2008 var forhandlet på plads til Unimerco i Sunds den 2. april var en
overstrømmende succes. Mod al forventning kom vi i den situation, at vi var nødt til at sætte en
del på venteliste på grund af et begrænset antal pladser, og det betød jo desværre, at der var
en del, som ikke kom med. Selve besøget var også ualmindelig interessant, og mon ikke de
fleste var overrasket over hvor stor virksomheden i virkeligheden er, når man kommer indenfor
i bygningen. Rundvisningen og foredraget i kantinen var storslået, og mon ikke det efterfølgende
har givet anledning til megen snak blandt de der var med, det tror jeg.
Udflugten 2008 startede i lidt kedeligt vejr. Ikke mindst ved ankomsten til Vrads, hvor vi skulle
køre med veteranbanen, var det både mens vi fik morgenkaffen og under selve turen med toget
til Bryrup irriterende regnvejr. Da vi stod af toget i Bryrup begyndte det dog så småt at klare
op, og under resten af turen var vi forskånet for det kedelige vejr, det klarede endda så meget
op at solen under stort set resten af turen var fremme. Turen var i 2008 en smule kortere end
den har været de senere år, men ikke desto mindre var det en rigtig god oplevelse både i Jelling
og Fredericia. Aftensmaden var denne gang med særdeles lokalt islæt og blev serveret ved
hjemkomsten på Hotel Karup Å. Alt i alt en rigtig god udflugt med gode tilbagemeldinger fra
deltagerne.
2008 blev også året hvor kommunalreformen og dermed kommunesammenlægningen for alvor
kunne mærkes. Ganske uvarslet besluttede embedsmandsvældet i Viborg, at det var slut med
at ordne de grønne områder, med mindre der var tale om kommunalt ejede arealer. Ja selv
græskanterne rundt om i byen fik lov til at passe sig selv, og som tiden gik kom ikke kun Karup,
men også andre småbyer i Viborg kommune til at ligne noget, der var under afvikling. Tiden
nærmede sig for grundlovsmødet, og græsset voksede lystigt i Lunden, uden at vi i den
sammenhæng havde hørt noget som helst om, at græsslåningen var sparet væk. Kun ved en
tilfældighed fik vi via en af kommunens medarbejdere at vide, at sådan var det, og det var en
ordre fra kommunens side. Dette affødte selvfølgelig straks en skriftlig henvendelse til
forvaltningen, hvor vi gjorde opmærksom på at vi lige om lidt skulle afholde grundlovsmøde med
mindst 3 folketingsmedlemmer på talerstolen, så det ville det være et rigtig godt indtryk de
kunne få af Viborg kommunes evne til at tage sig af sit opland, hvis ikke græsset blev slået
inden, og det blev det så. Efterfølgende var aviserne præget af klager fra stort set samtlige
oplandsbyer, hvor man også undrede sig over den manglende vedligeholdelse, og der kom da
også efterfølgende lidt gang i plæneklipperen igen de forskellige steder. Grundlovsmødet blev
traditionen tro en succes i strålende solskin og med nogle veloplagte talere på talerstolen.
Omkring 50 – 60 tilhørere var mødt op, og der blev hyggesnakket, spist pølser og nydt en
håndbajer eller to. Forud for grundlovsmødet havde bestyrelsen, med stor hjælp fra nogle
medlemmer og ikke mindst Henning Jensen, fået brolagt et areal foran ”scenen” på 160

kvadratmeter, hvor der nu er mulighed for at stille borde og stole op uden at disse synker ned i
græsset.
Sankt Hansarrangementet blev en lidt blandet fornøjelse. Efter en relativt lang og tør periode
kom regnen og det ustadige vejr igen, og selvfølgelig også den 23. juni, hvor det var både
blæsende og vådt. Vi havde lyttet til ”folkets røst” året i forvejen, og derfor flyttet båltale og
hekseafbrænding til at være en time senere en vanligt, og det blev så et eller andet sted vores
held. Faktisk lykkedes det at gennemføre arrangementet i tørvejr om end det dog luftede en del.
Kjeld Merstrand holdt en glimrende tale, og der blev hygget, spist pølser og nydt et par
håndbajere medens bålet hurtigt og godt hjulpet af blæsten brændte ned. Til trods for det lidt
ugunstige vejr, var der en trofast skare på omkring 350, der trodsede vejret og mødte op.
Den 6. august rullede 29 cyklister af sted mod Kompedal Plantage, hvor Lene sædvanen tro
ventede med kaffe og hjemmebagt kage. Selv om årets tur var kortere end normalt var alle
våde, da de kom hjem. Om det skyldtes sved eller en regnbyge eller to skal være usagt, men
sikkert var det, at kaffen blev lidt tynd på grund af en regnbyge.
Som et forsøg på at fremme integrationen i Viborg kommune efter kommunalreformen,
arrangerede foreningen den 13. september en byvandring i det gamle Viborg for foreningens
medlemmer. Byvandringen i sig selv var absolut en succes, men deltagerantallet var mildest talt
katastrofalt. End ikke bestyrelsen var særlig stærkt repræsenteret, men alligevel blev det en
rigtig god eftermiddag for de 12 personer, der havde valgt at lytte lidt til den spændende historie.
Vejret var pragtfuld denne eftermiddag, så spadsereturen gennem domkirken og de gamle gader
blev nydt i flot solskin, som absolut var med til at fremhæve de smukke gamle huse.
Årets sidste arrangement var som sædvanligt ålegildet. Det skulle vise sig umiddelbart også at
blive det sidste ålegilde i det hele taget. Desværre var der kun 40 deltagere denne aften, men
antallet til trods blev arrangementet en succes. Af de 40 deltagere var der 33 ålespisende, som
fortærede ikke mindre end 25 kg. ål. Økonomisk var arrangementet en underskudsforretning for
andet år i træk, og bestyrelsen valgte derfor at lade dette være det sidste af slagsen. Hvad der
kommer i stedet for i 2009 må tiden vise, men bestyrelsen arbejder allerede med nye ideer, så
der igen kan komme lidt gang i det socialkulinariske sammenhold for sultne og tørstige
medlemmer.
Det var i stor udstrækning beskrivelsen af det forgangne 2008, og hvis vi skal kigge lidt i
krystalkuglen for 2009, er vi jo allerede på vej med fastelavnsarrangementet førstkommende
søndag i Jethallen, hvor vi af hensyn til et sportsarrangement har valgt at rykke tidspunktet til
lige over middag. Ellers vil 2009 efter planen byde på de kendte aktiviteter som jo altid kan se
på foreningen hjemmeside under punktet aktivitetsoversigt, og lad dette være en opfordring til
at kigge netop på hjemmesiden en gang imellem, når i har en ledig stund.
Foreningens repræsentation i Landsbyrådet består af undertegnede og for Handelsforeningens
vedkommende af Orla Christensen, for så vidt angår Karup By. De andre byområder har også
hver især to repræsentanter, og uagtet at vi er ét landsbyråd, har vi i stor udstrækning i 2008,
hver især i byområderne forsøgt at få skabt lidt debat og fået gjort tiltag til udarbejdelse af en
visionsplan for hver af det gamle Karups 6 byområder. Jeg vil alene koncentrere mig kort om
Karup by, som vi har forsøgt at få lavet en trafikplan for. Denne har været præget af lidt
uenighed i opstartsfasen, som vel i princippet blot skyldtes, at de der havde en mening ikke
mødte op til det arrangerede møde her i forsamlingshuset, og derfor efterfølgende selv rettede
henvendelse til kommunen. I bund og grund mente vi alle sammen det samme, men
henvendelse nummer 2 forsinkede blot projekterne, idet de efterlod forvaltningen i den tro, at
vi ikke var enige om tingene. I lang tid skete der så stort set intet, men lidt panikagtigt faldt der
så et antal brøndringe ned fra himmelen i slutningen året som et plaster på såret. Dette kan vel
næppe betegnes som en succes, og de er da også i flere omgange blevet fjernet igen i fuld

fordragelighed. Sammen med repræsentanterne fra Kølvrå har Orla og jeg været til møde i
teknisk forvaltning, og efterfølgende været en tur rundt i byen og fået udpeget de steder, hvor
vi ønsker at etablere trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvornår der sker noget i
den forbindelse er svært at sige, men jeg har en forventning om, at der i løbet af 1 måned eller
2 vil være nyt i sagen.
For nu ikke at efterlade de fremmødte i uvished om hvad planen går ud på, skal jeg her kort
fortælle, at det vi har foreslået er: opsætning af chikaner af samme udformning som på Ringvej
i Kølvrå eller tilsvarende tilpasset til den pågældende vejstrækning. I alt bliver det nok til 5 eller
6 chikaner i Karup by med hovedparten fordelt på Genvej/Årestrupvej og to i Østergade. Det er
endvidere planen at ensrette Genvej fra tilslutningen i Bredgade på stykket til denne rammer
Engholmvej, således at det kun er muligt at komme fra rundkørslen og ind i byen, men ikke fra
Bredgade og ud til rundkørslen. Dette tiltag skal sammen med chikanerne, for det første få
hastigheden nedsat, men også gerne tvinge bilisterne til at vælge at køre ad Viborgvej, når de
ikke har ærinde i byen og blot er på gennemfart. For at få det til at fungere, er det nødvendigt
at få etableret en lysregulering ved Nygade/Viborgvej, og vi håber i den sammenhæng, at Viborg
kommune er i stand til at argumentere tilstrækkeligt overfor vejdirektoratet til at det kan blive
en realitet senest i 2010. At andet lige vil det som forventet give en stigende trafik på Viborgvej
i stil med det vi har set inden rundkørslen blev etableret ved Kartoffelmelfabrikken, men i sidste
ende er det den mest trafiksikre løsning, der kan etableres umiddelbart, mens vi venter på en
omfartsvej.
Med hensyn til en omfartsvej, vil mange jo nok påstå at jeg er naiv, når jeg tror på at den
kommer. At jeg er naiv er der sikkert flere der kan bekræfte, men min tro på omfartsvejen er
nu stadig så stor, at jeg har skrevet til transportminister Lars Barfoed og bedt ham forklare
hvorfor omfartsvejen ved Sunds med en døgntrafik, der er mindre end det halve af trafikken
gennem Karup, pludselig er blevet en realitet, når nu vejen ved Karup har været drøftet de
sidste 30 år, og har adskillige veldokumenterede trafiktællinger, der viser en stadigt stigende
belastning af strækningen. Om det hjælper at skrive til den ansvarlige minister ved jeg ikke,
men på den anden side set så sker der ikke noget, hvis ikke vi gør opmærksom på tingene, så
jeg håber og tror selvfølgelig, at henvendelsen kan være med til at skubbe tingene i den rigtige
retning.
Sluttelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på os selv som forening og antallet af
medlemmer. Medlemstallet er stabilt omkring 240 husstande, men kunne vel sagtens være
højere, og derfor har vi udlovet en flaske rødvin til de der skaffer et nyt medlem i løbet af 2009.
Det er egentligt også lidt sjovt at betragte vores offentlige arrangementer såsom fastelavn og
Skt. Hansbål, hvor det vrimler med børn og deres forældre, men sjovt nok er disse sjældent
medlem af foreningen. Vi har nu ingen ønsker om at ændre på disse arrangementer så de kun
er for medlemmer, men vi vil da meget gerne også have de yngre til at være en del af foreningen,
så hermed en opfordring til at forsøge at få de yngre kræfter til at deltage i foreningsarbejdet
og på sigt bibringe den fornyelse, som i sidste ende holder foreningen i live.
Til allersidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem det forgangne år, og en
stor tak til Handelsforeningen som netop sammen med os og Jethallen muliggør bl.a.
fastelavnsarrangementet på søndag eftermiddag.
Tak for ordet.
sign. Frank Larsen, formand

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 18. februar 2009.
Der var fremmødt 43 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer.
Fraværende: Jens Overgaard og Ole Janum.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til 1. punkt på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Allan Clifford Christensen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at
generalforsamlingen var korrekt og rettidigt varslet i henhold til foreningens love.
2. Formandens beretning
Frank Larsen indledte med at mindes de foreningsmedlemmer der var afgået ved døden i 2008,
Holger Dupont, Allan Grøne, Knud Søgaard og Kirsten Steffensen.
Formanden startede sin beretning med en gennemgang af de programsatte aktiviteter der har været i
2008, samt de specielle sager KBHF har været involveret i. Eksempelvis kan nævnes, problemer
med vedligeholdelse af Lunden efter kommunesammenlægningen, bestyrelsens flisebelægning i
Lunden, hvor der blev rettet en særlig tak for hjælpen til Henning Jensen. Frank Larsen orienterede
også om, at han sad i Landsbyrådet sammen med Orla Christensen, om
trafikreguleringsproblematikken, og kommunens eksperiment med brøndringe, samt informerede
om den skriftlige henvendelse til minister Lars Barfod. Afslutningsvis blev der gjort opmærksom på
medlemshvervekampagnen, hvor der gives 1 flaske vin pr. nyt medlem man skaffer. Et forsøg på at
få flere bl.a. yngre medlemmer i KBHF. Foreningen har et stabilt medlemstal omkring 240.
Beretningens relationer til sager der ligger folk meget på sinde, resulterede i en del kommentarer
fra de fremmødte.
Der var ros for et flot grundlovsmøde, samt forslag om at oprette en politisk borgerliste for at
fremme det lokale i forhold til Viborg og synliggøre lokalpolitikerne. Frank Larsen svarede, at vi
altid vil være en upolitisk forening, men være aktive overfor politikerne og kommunen, og Clifford
(politiker) kunne forsikre, at de lokale politikere arbejdede for sagen, men at det var en generel
opfattelse også i andre kommuner.
Til en forespørgsel om bedre fodgængerforhold ved Rema1000, svarede formanden, at
trafikudvalget har været på stedet og drøftet problemet.
Fra en i forsamlingen blev der også sat spørgsmålstegn ved, om vi på nuværende tidspunkt skal
have en omfartsvej, da det i andre byer har vist sig at det går ud over handelslivet i byen, en
bekymring formanden ikke var enig i.
Der blev afrundet med en tilkendegivelse fra Frank Larsen om, at der i første omgang skal laves
reelle chikaner der tilgodeser skolebørnene.

For akutbilen var 2008 et meget travlt år især for nødbehandlerne, der i alt har deltaget i 245
udrykninger til hjælp for lokalbefolkningen og i et par tilfælde reddet menneskeliv. De 17
nødbehandlere koste ca. kr. 500.000 om året, og skulle udrykningsområdet udvides ud over
postnummer 7470 ville det koste ca. kr. 800 pr. udrykning.
Fra politisk side ser det ud til at ordningen slutter med udgangen af 2009, men politiske
udmeldinger kan måske give håb om en fortsættelse.
Frank Larsen afsluttede sin beretning med en kæmpe tak til befolkningen i hele postnummer 7470,
som støttede med over 4000 underskrifter for bevarelse af akutbilen. Underskrifterne blev afleveret
til Bent Hansen. Ligeledes blev der rettet en tak til de ca. 630 medlemmer i støttegruppen på
facebook. Og ligeledes en stor tak til alle nødbehandlerne og offentlige samarbejdspartnere.
Begge beretninger (vedlagt) blev godkendt med ros.
3. Fremlæggelse af regnskab
I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, som der ikke var de store bemærkning til,
ud over lidt tunge udgifter til belægningssten til Lunden, samt til den årlige udflugt. Regnskabet
blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet til kr. 130 for almindelige husstande og kr. 450 for
erhvervskunder blev godkendt. Dog var der en der mente at udgiften til erhvervskunder var spild af
penge. Formanden tilkendegav at der ville blive set på sagen.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse
På valg er:

Flemming Just (villig til genvalg)
Poul Erik Mathiesen

genvalgt

(villig til genvalg)

genvalgt

(villig til genvalg)

genvalgt

(villig til genvalg)

genvalgt

7. Valg af suppleanter
På valg er:

Ole Janum

8. Valg af revisor
På valg er:
9. Eventuelt

Jens Jørgen Antonsen

Ingen emner
Dirigenten takkede af for den officielle del.
Formanden rundede af med en opfordring til at få flere med i foreningen og troppe op til
arrangementerne.
Herefter var der traditionen tro gule ærter med tilbehør.
Flemming Just / Referent

Allan Clifford Christensen / Dirigent

