Beretning 2013

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 13.
februar 2014.

Der var fremmødt 67 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer, hvilket er rekordfremmøde.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Cuno Hansen og Tom Philbert.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1. på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Allan Clifford Christensen blev valgt
2. Formandens beretning kan ses længere ned på siden
Formandens beretning taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet for KBHF, blev gennemgået af kasserer Preben Hansen.
Regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Årskontingent ændret til kr. 160,00 pr. husstand og 475,00 for erhvervsmedlemmer.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag modtaget.
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Frank Larsen

(villig til genvalg) Genvalgt

Preben Hansen

(villig til genvalg) Genvalgt

Jens Jørgen Antonsen

(ikke villig til genvalg)

Forslag:
Flemming Andersen

valgt

7. Valg af suppleanter
På valg er:

Steen Würtz

(ikke villig til genvalg)

Forslag:
Allan Clifford Christensen

valgt

8. Valg af revisor
På valg er:

Inge Stordal

(villig til genvalg)

Forslag:
Inge Stordal

valgt

9. Eventuelt
Kurt Westphal fik efter aftale ordet og gav forsamlingen en kort orientering om projektet med
Friplejehjem i Frederiks.
Referent
John Jensen, sekretær

Beretning 2013
Som så ofte før tager beretningen udgangspunkt i fastelavnsarrangementet, der stort set altid
falder inden foreningens generalforsamling. Således også i 2013 og præcis som de foregående
år med et rigtig stort antal deltagere, hvoraf de færreste reelt er medlemmer af foreningen.
Den del har vi lært at leve med, og det er jo altid en fornøjelse at se de glade barneøjne sådan
en kold februardag i Jethallen. I indeværende år falder arrangementet lidt senere, så hvis
nogle skulle have glemt datoen, så er det den 2. marts her i 2014, at det går løs i Jethallen.
Vi har løbende en medlemskampagne i gang, hvor ikke mindst Preben igen i 2013 har slidt
træskoene skæve ved at traske byen igennem med brochurer til medlemshvervning. Dette har
dog også foreløbig givet en god håndfuld medlemmer, så lad os nu se om ikke det over tid
bliver lidt bedre. I skrivende stund er der ca. 240 husstandsmedlemmer af foreningen, og
tallet har gennem de sidste 10 år ligget på dette niveau plus minus 5 – 10 stykker, så der er
absolut tale om en god og trofast medlemskreds. At medlemstallet ikke ændrer sig når der
kommer nye medlemmer til skyldes jo ikke mindst at Vorherre henset til den høje
gennemsnitsalder blandt foreningens medlemmer er en alvorlig konkurrent, og derfor fjerner
nogle i den anden ende.
Hvad er der så sket i 2013 som der ikke også er sket alle de andre år? Nok ikke så meget,
men det skal jo ikke afholde os fra at kigge tilbage på de arrangementer vi trods alt har haft
for medlemmerne i det forgangne år.

Spisearrangementerne sammen med ikke mindst Handelsforeningen her i forsamlingshuset er
blevet en tradition, og det virker som om at det samarbejde kommer til at køre i lang tid
fremover, i alle tilfælde så længe vi kan finde medlemmer i de involverede foreninger der
magter opgaven, og i borgerforeningen er det jo alene bestyrelsen der bliver holdt til ilden i
den sammenhæng, og det har vi det fint med. Som regel stiller de fleste op med godt humør
og opsmøgede ærmer og får i løbet af relativt kort tid klaret den store opvask, som
arrangementerne som udgangspunkt medfører. På den måde mødes bestyrelsen og får
snakket lidt sammen om hvad der rører sig, og så sparer vi måske et bestyrelsesmøde eller to.
Samtidig giver det god næring til vores glimrende samarbejde med handelsforeningen, der jo
som bekendt er folkene med kokkehuerne på i denne sammenhæng, så det bliver som regel til
en rigtig hyggelig aften i forsamlingshusets køkken. Alt det satser vi på fortsætter til gavn ikke
mindst for medlemmerne men også for byens øvrige borgere, da der jo er tale om et offentligt
arrangement. Det er god og billig mad i godt selskab, og til priser der næsten er umulige at
konkurrere med.
I 2013 var der igen blevet plads til et virksomhedsbesøg i lokalområdet denne gang hos
Danish Aerotech, som beredvilligt lukkede hangarporten op og viste lidt af de produkter de
fremstiller til flyindustrien og fortalte lidt om de opgaver de løser for flyvevåbnet med
vedligeholdelse af bl.a. skoleflyene på Flyveskolen. Et spændende besøg som tiltrak omkring
en snes personer hovedsaligt mænd.
Første halvdel bød også på den traditionelle udflugt, som i 2013 gik til grænselandet hvor der
blev aflagt besøg på både Gråsten slot og ved Dybbøl Mølle, såvel som der blev tid til en lille
afstikker over grænsen inden turen sluttede af med et dejligt måltid mad på Pejsegården i
Brædstrup. Som sædvanligt en dejlig tur i forholdsvis godt vejr og med godt humør som altid.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til de lokale forretninger der til lejligheden via John
Jensen der næsten gik tiggergang havde sponseret et stort antal gevinster til det amerikanske
lotteri i busserne.
For 10. gang blev der i 2013 afholdt Grundlovsmøde i Lunden, og i anledning af valgåret var
talerne begrænset til de lokale der opstillede til Regionsråd og Kommunalbestyrelsen. Igen et
glimrende møde med deltagelse af vel omkring de sædvanlige 30 – 40 stykker der nød godt af
lidt snak og en pølse og en håndbajer. Der er sikkert delte meninger om den slags
arrangementer, men det er en glimrende lejlighed til at få kontakt med politikerne og få en
god og uformel snak om alt hvad hjertet begærer, og vel også til at gøre opmærksom på
byens eksistens, så derfor fortsætter dette også i 2014.
Det årlige Skt. Hansbål kører efter min egen overbevisning lidt for meget på en gammel
tradition, som er ved at være lidt udvandet. Ikke dermed sagt at det skal afskaffes, men som
jeg ved tidligere lejligheder har nævnt, mener jeg at byen burde stå lidt mere sammen om
arrangementet, i stedet for alle de mere eller mindre lokale bål rundt omkring i byen, hvor
man åbenbart efterhånden har nok i sig selv. I gamle dage var der både fakkeltog og musik og
sang på stedet til Skt. Hansbålet, men efterhånden er det blevet sådan at vi skal tage alt for
meget hensyn til den nye curlinggeneration og afholde bål umiddelbart efter spisetid af hensyn
til børnene, og dermed har vi fået ødelagt det festlige indslag der var for en årrække siden,
hvor man kunne se bålet brænde mens solen gik ned, og det er selvfølgelig ikke blevet lettere
efter vi indførte sommertiden. Men hvorom alting er var der bål i 2013 med den lokale
sognepræst som båltaler, og det gik fint. Der bliver også bål i 2014 om end vi ikke for
nærværende ved hvem der skal være båltaler og om bålet skal tændes lige efter spisetid eller
om der er flere lokale foreninger der ønsker at samarbejde om noget større til glæde og gavn
for os alle.
Sommeren var fantastisk god og lang, og det betød at træværket på laden i Lunden endelig
kunne få en omgang tiltrængt maling. En stor tak skal lyde til malermester Niels Monberg for

maling og pensler, og også tak fordi du gik det efter og fik rettet lidt op på de fejl vi havde
overset fordi vi ikke er fagfolk. Laden står nu pæn og nydelig de næste mange år og vi håber
at vi på et senere tidspunkt i år kan tilføre lidt nyt netop ved laden, men mere om det lidt
senere.
Lunden har også i 2013 været genstand for de sædvanlige tumulter af utilpassede unge der
ikke kan finde ud af at opføre sig normalt og rydde op efter sig, men det er min fornemmelse
at det er blevet lidt bedre eller også er årsagen at den aldersgruppe er blevet mindre på grund
af de små fødselstal der var for en årrække siden. Der er altid nok at lave for bestyrelsen og
medlemmerne i løbet af sæsonen i Lunden, og i 2013 har vi fået stor hjælp til ændringerne af
SOL-projektet, hvor vi i samarbejde har fået etableret en hel del flotte motionsredskaber til
glæde og gavn for byens borgere. En stor tak skal lyde til Lone og Margrethe som har været
spydspiserne i projektet, og som har brugt mange kræfter på at samle penge sammen til at
det hele kunne indvies i efteråret. Også en kæmpe tak til Mikkel og Jesper som cyklede røven
ud af bukserne for at få de sidste penge i hus til projektet ved byfesten.
Nu vil tiden så vise om vi bliver sundere i Karup efter vi har fået projektet gennemført, men
interessen for at bruge redskaberne er i alle tilfælde stor, så nu håber vi at de kan få lov til at
stå i fred uden vandalernes opmærksomhed på stedet. Når man dyrker motion betyder det
som udgangspunkt at man sveder, og det betyder så at der er brug for at drikke vand eller
lignende, og det er jo i sig selv et problem på stedet med mindre man har lyst til at drikke af
åen, hvilket absolut må frarådes. Og her er så det nye jeg ville vende tilbage til. Vi har ansøgt
Energi Viborg om at sponsere en drikkevandspost i lighed med den de har sponseret ved
Søndersø i Viborg, således at man kan få en tår vand og ikke styrter om af dehydrering på
stedet. Nu sidder der nok nogle og spekulerer på hvem Energi Viborg i grunden er, og til dem
skal jeg oplyse at det såmænd er os selv som skatteborgere i et kommunalt ejet selskab, som
vi i Karup bedst kender, som dem der opkræver afgift for spildevand i samme omfang som i
køber vand af det lokale vandværk. Jeg har dog i skrivende stund ikke fået svar fra Energi
Viborg til trods for at det var helt tilbage i efteråret jeg ansøgte om drikkevandsautomaten.
Jeg tror og håber stadig at det kan blive en realitet, og jeg har da også en delvis aftale med
det lokale vandværk om at levere vandet, så i sidste ende drejer det sig vel om at finde en
lokal entreprenør, der har tid og lyst til at grave røret ned, og så ellers få Energi Viborg til at
betale selve vandposten.
Som nogle måske har bemærket blev højen ved flagstangen i Lunden også ryddet i forbindelse
med opsætning af motionsredskaberne. Det skyldes at bestyrelsen efterhånden ikke længere
kunne holde ud at se på højens noget omfangsrige ukrudt, og derfor fandt lidt penge til at få
dette fjernet. I løbet af foråret satser vi på igen at få denne tilplantet evt. med lidt lave
rododendron og noget bunddække der kan holde ukrudtet væk. Der bliver igen i 2014 brug for
medlemmernes hjælp til at få ryddet op og gjort rent i Lunden, så hold øje med mailboksen,
hvor vi sikkert sender bud efter jer.
Det blev sandelig også til en cykeltur ad banestien og lidt grusveje til Ilskov kirke hvor der som
altid var kaffe og hjemmebagt kage fra fru Hansen på Urfuglevænget, og flokken var vel
næsten den sædvanlige der startede og sluttede ved biblioteket som altid. Igen i år var der et
kort hvil undervejs med mulighed for at købe doping i form af øl og sodavand. Foreningens
sidste arrangement blev et lille ekstra tiltag i form af en tur til Museet i Gedhusvagten, hvor
mange af medlemmerne sjovt nok sjældent kommer. Her viste Krølle, Poul Hjorth og E.V.H.
beredvilligt rundt i bygningen og de opstillede telte, der rummer samlingen af
museumsgenstande helt tilbage fra flyvestationens etablering af tyskerne i 1940 og de ting der
gennem tiden er kommet til.
Igen i år har foreningen været rundt med en lille vingave til de medlemmer der har haft runde
fødselsdage, og ikke mindre end 39 gange er det blevet til i det forgangne år. Hvis der nu

sidder nogle og føler sig snydt, så må det skyldes at vi ikke kender fødselsdagen, hvilket
Preben ellers med ildhu forsøger at have styr på.
2013 var også året hvor tavlerne med bykortet kom op igen i nært samarbejde med forskellige
i lokalområdet, det triste er, at vi selv har måtte betale for det, det synes jeg personligt er
småligt af Viborg kommune, når man ser hvad der ellers foregår i selve Viborg.
Vi har også været involveret i byfornyelsesprojektet som startede helt tilbage i 2011, og som
ellers var lige ved at køre lidt af sporet for nylig, da tidsplanen pludselig så ud som om der
først ville ske gaderenovering i 2018. Et hastemøde på ugeavisen sammen med
Handelsforeningen betød en skriftlig henvendelse til Teknisk udvalg for at få dette ændret, og
det ser faktisk ud til at dette trods alt lykkes, således at vi kan påbegynde den tiltrængte
gaderenoveringen allerede i år. I samme forbindelse kan det nævnes at vi nok så småt bliver
nødt til at vænne os til en ændret service fra kommunens side, hvis man efterhånden kan tale
om en sådan. Tidligere var vi jo vant til at defekte kantstene og knækkede fortovsfliser, skæve
lygtepæle og ødelagte skilte blev udskiftet automatisk, og vel sagtens ved hjælp af de
kommunale medarbejdere der har deres daglige gang i byen, hvor de bl.a. servicerer de
grønne områder og den slags. Hvorfor sker det så ikke mere? Det er svært at svare på, men
en mulig forklaring kan være at hele dette område jo blev sat i licitation sidste år om end
kommunen selv vandt denne, men samtidig betød det at en hel række af disse medarbejdere
ved Park- og vej, som jeg tror det hedder, blev afskediget, og derfor er der nu knappe
ressourcer som formentlig ikke helt føler, at det er deres opgave at holde øje med disse ting,
så derfor sker der intet. Lad mig derfor opfordre til at vi ikke af den grund lader byen gå i
forfald og stiller os op i hylekoret og fortæller hinanden at det hele er for dårligt, men hjælper
hinanden med at huske på, at man på kommunens hjemmeside har mulighed for i ro og mag
hjemme foran computeren at fejlmelde alle disse ting. Kun hvis vi selv hjælper til på den
måde, kan vi være sikre på at tingene bliver gjort, så hold jer endelig ikke tilbage med at gøre
disse ting.
Viborg kommune har iværksat et forsøg med en landsbypedelordning som skal køre i et par
byer netop med hensyn til at være kontakten til embedsværket på rådhuset for at få tingene til
at ske, men sjovt nok omfatter denne ordning ingen af byerne i det gamle Karup kommune,
hvor man vel ellers sagtens kunne finde en ældre medborger, der kunne bestride dette i en
slags seniorjob, så derfor må vi nu stå sammen og hjælpe hinanden med disse ting.
Alting har en ende og mange sidder vel allerede og glæder sig til de gule ærter, flæsket og
brændevinen, og jeg vil derfor slutte denne beretning med at sige tak til bestyrelsen for godt
samarbejde, og en speciel tak til Jens Jørgen Antonsen og Steen Würtz, der har valgt at
forlade bestyrelsen og dermed ikke ønsker genvalg, når vi kommer til det punkt.
Også en stor tak til handelsforeningen og øvrige samarbejdspartnere i de forskellige
arrangementer der har været afholdt i gennem det sidste års tid, vi glæder os til et lignende
samarbejde i tiden fremover.
Tak for ordet.
Sign. Frank Larsen, formand

