Beretning 2011

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 22. februar 2012.
Der var fremmødt 74 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Flemming Just.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1. på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Cuno Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var
korrekt og rettidigt varslet i henhold til foreningens love.
2. Formandens beretning KBHF
Årets beretning begynder for en gangs skyld ikke med at fastelavn var inden generalforsamlingen,
idet denne festdag i 2011 faldt så sent som i begyndelsen af marts. Alligevel blev det årets første
aktivitet og som altid en stor succes hvor rigtig mange af byens borgere og deres børn var mødt op
for at få en festlig formiddag med glade børn i flot udklædning, og voksne der var glade for at være
indendørs i varmen. Som sædvanligt skal nævnes at hovedparten af de fremmødte præcis som ved
foreningens Skt. Hans-arrangement er at betragte som ”ikke medlemmer” af foreningen, hvilket vi
ved begge arrangementer forsøger at påpege uden at det øjensynligt betyder det helt store for de
fremmødte, der glade kommer og nyder at andre holder liv og økonomi i foreningen. Det har vi, om
end vi ofte nævner det, lært at leve med, og håber at alle gratisterne over tid, når de har rundet et par
skarpe hjørner aldersmæssigt, så får både tid og råd til at deltage lidt mere engageret i foreningen.
I 2011 fik vi igen planlagt og afviklet et virksomhedsbesøg, som rent tidsmæssigt blev lidt længere
end først antaget, og til stor fortrydelse ikke mindst for kassereren på grund af regningen på bussen
som jo matchede den tid som turen reelt tog. En lang men absolut også interessant tur til
Kraftvarmeværket i Herning, som mange jo ser når de kører på Herningmotorvejen, og som mange
nu er blevet temmelig klogere på driften af.
Traditionen tro var der Kristi Himmelfartsdag udflugt, og på grund af forskellige omstændigheder
kunne vi dette år være i en enkelt bus, hvilket på nogle områder gjorde det lidt lettere at tage af sted,
men som absolut ikke er noget mål i sig selv. Vi synes nu stadig det er sjovere, når der er mange, der
har tid og lyst til at tage med på tur. Turen gik bl.a. til den smukke Rhododendronpark, som så mange
gennem tiden har kørt forbi og talt om at besøge. Nu lykkedes det, og vi tror at mange efterfølgende,
når de kommer forbi vil benytte lejligheden til et gensyn, for det er den absolut værd. Også havnen i
Bogense blev besøgt og her var der god tid til at spise de medbragte klemmer og nyde en is i det flotte
vejr inden turen efterfølgende fortsatte til ”Den fynske landsby”, hvor man igen på egen hånd kunne
nyde de smukke gamle huse og finde plads på et lille traktørsted til en tår kaffe og et dejligt stykke
lagkage eller hvad man nu blev fristet af. Således mæt af indtryk gik turen tilbage til Karup via
rastepladsen i Skærup, der rummer en gammel gravhøj, som de fleste vel knap kendte eksistensen af.
Vel hjemme i Karup blev aftensmåltidet indtaget på det lokale hotel, og således sluttede en dejlig dag
i godt selskab.

Traditionen tro var der grundlovsmøde og året bød på spændende politikere af forskellig politisk
oprindelse. Henset til det folketingsvalg der ikke var udskrevet, men som alle vidste, ville komme,
var holdningerne meget mere markante end tidligere, og dette gjorde bestemt mødet betydelig mere
underholdende end de tilsvarende møder i de forgangne år.
Foreningen var også med lørdag den 18. juni hvor naturgenopretningsprojektet ved Mølledammen
blev indviet med et par velmenende ord, en pølse og en håndbajer eller en sodavand til de fremmødte.
Der blev i den forbindelse vist lidt el-fiskeri, hvor de fremmødte kunne få syn for det fiskeliv, der
allerede var kommet i det nyetablerede å-løb. En stor tak til såvel Niels Kongsted, som de involverede
parter der har fået dette stykke natur flyttet ind i hjertet af Karup.
Det årlige Sankt Hans arrangement forløb stort set indtil bålet skulle tændes ganske planmæssigt.
Kristian Pihl Lorentzen holdt en glimrende tale, der var fyldt med tilhørere og der var pølser, øl og
sodavand i tilpas mængde, såvel som midsommervisen igen blev afsunget på passende vis. Af hensyn
til områdets skolebørn, der jo dagen efter skulle op og i skole, var det hele rykket en time frem i
forhold til tidligere, så alle var glade. Spejderne havde til lejligheden opsat et passende bål, men et
eller andet manglede tilsyneladende i forhold til det oprindelige formål med bålet, og derfor trak det
relativt langt ud med at få bålet tændt. At arrangementet var fremrykket en 1 time skulle vise sig at
være i underkanten, for omkring kl. 21.00 var der stadig ikke kommet ordentlig gang i bålet og det til
trods for flere flasker tændvæske og en halv dunk bensin. Omkring kl. 21.30 var de fremmødte så
småt forsvundet, og efterfølgende har vi kunnet nyde bålet som stadig står i Lunden, og formentlig
på nuværende tidspunkt er fyldt med smådyr der har taget ophold for vinteren. Alligevel var det jo
både hyggeligt og festligt på traditionel vis at møde og fejre midsommeren, og vi håber at spejderne
såvel som vi, har mod på at prøve igen i år om end der nok skal klargøres et nyt bål til lejligheden,
når tid kommer.
Den årlige tur på cykel til kaffetår og hjemmebagt kage foregik den 3. august, hvor en stor flok
medlemmer på cykler i alle afskygning drog afsted til Sdr. Resen Naturpark. Der var dog undervejs
et stop på vejen til Sdr. Resen, hvor det var muligt at købe en slags energidrik fra et anerkendt
bryggeri, og et tilsvarende var placeret på vejen hjem. Som sædvanligt en god og veltilrettelagt tur
fra kassereren hånd.
Af hensyn til deltagelse i den såkaldte byfest, var der igen i 2011 arrangeret en vandretur i Dollerup
med udgangspunkt i parkeringspladsen ved Bækkelund. Deltagelsen var beskeden, og som følge af
dette, har vi vel fået lært, at vi ikke fremover ønsker at arrangere en vandretur som afslutning på en
byfest, fordi man ikke kan finde på andet. Selve turen blev for de fremmødte ganske udmærket, men
fremover vil noget lignende blive placeret på et andet tidspunkt, hvor der er større tilslutning.
På traditionel vis var der igen bestilt plads og musik til Ben & Bajer, men på ligeså traditionel vis
måtte arrangementet aflyses under henvisning til manglende deltagelse. Nu fik vi det så endelig lært,
og derfor er der ikke et sådan arrangement i 2012. Til gengæld havde vi sammen med
handelsforeningen og forsamlingshuset et par spisearrangementer, hvor byens borgere til en billig
penge kunne kigge ind til et dejligt måltid mad og lidt væde til halsen. Disse arrangementer fortsætter
i 2012 og har allerede kørt en enkelt gang med stor succes og vil køre et par gange mere i foråret,
hvor vi igen på traditionel vis står for opvasken i køkkenet, mens handelsforeningen i flot stil klarer
en del af tilberedningen og serveringen.

2011 blev som bekendt også året, hvor vi fik lidt mere styr på trafikken gennem byen i form af en
længe tiltrængt lysregulering ved Nygade. Det har været en lang og sej kamp, men med hjælp fra et
par politikere lykkedes det trods alt til sidst at få tingene igennem. Mandag den 5. december blev så
dagen, hvor der blev trykket på knappen, og der kom lys i lyskurven. Der har både op til og
efterfølgende været lidt surmuleri fra nogle borgere over trafikfordelingsanlægget på Årestrupvej,
som jo reelt skal forhindre trafikken fra Kjellerup-siden i at svinge ind gennem byen forbi skole,
daginstitutioner og plejehjem. En del vælger stadig at foretage ulovlige u-vendinger på stedet, fordi
de mener at det er helt urimeligt, at man til trods for, at man sidder i hvad der svarer til en blød
lænestol under tag med et rat i hånden og på 4 hjul, at skulle have et så stort besvær med at transportere
sig ind i byen, og det kan man så gøre op med sig selv, om det er helt urimeligt i trafiksikkerhedens
navn. Personlig er jeg glad for at vi nu beskytter de mindste trafikanter i byen, det er trods alt dem
der på sigt skal sikre at Karup består.
Aktivitetsoversigten for 2012 er sammen med opkrævning af kontingent tilsendt medlemskredsen
umiddelbart efter årsskiftet, og vi håber at medlemmerne igen som tidligere vil bakke om omkring de
mange tilbud, der er jævnt fordelt henover det igangværende år.
Med disse ord nærmer vi os slutningen af beretningen, hvor der som sædvanligt skal lyde en stor tak
for et godt samarbejde med byens øvrige foreninger, såvel som vi også skylder tak til de politikere
og myndigheder, der gennem året har støttet os på den ene eller den anden måde. Sidst men ikke
mindst en stor tak til de øvrige i bestyrelsen for godt samarbejde og gode debatter i året der svandt.
Tak for ordet.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende.Der var ingen
spørgsmål/kommentarer og beretningen blev godkendt.
2. a Formandens beretning Karup Udrykningsbils Støtteforening
Beretningen findes på www.akutbilen.dk
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende.
•
•

Der var stor tak til formanden for hans indsats fjor akutbilens eksistens, stående applaus.
Formanden svarede på spørgsmål, og orienterede om de møder han havde deltaget i og
skulle deltage i vedr. udrykningsbilen.

Herefter blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet for Karup Udrykningsbils Støtteforening (akutbilen) og for KBHF, blev gennemgået af
kasserer Preben Hansen.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende:
Ingen og regnskaberne blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent uændret kr. 150,00
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse
På valg er:

Frank Larsen

(villig til genvalg)

genvalgt

Jens J. Antonsen

(villig til genvalg)

genvalgt

Preben Hansen

(villig til genvalg)

genvalgt

7. Valg af suppleanter
På valg er:
genvalg)

Steen H. Würtz
genvalgt

(villig til

8. Valg af revisor
På valg er:

Inge Stordal

(villig til genvalg)

genvalgt

9. Eventuelt
Intet
Formand Frank fik herefter ordet og fremlagde foreningens fremtidige planer vedr. trafik mv. i
Karup.
Herefter var der gule ærter med tilbehør.
Jens Jørgen Antonsen
Referent

