Beretning 2015
Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 17.
februar 2016.

Beretning 2015
Så er der atter gået 1 år, og det er tid til at gøre status over det der nu er fortid, og løfte sløret for
hvad vi planlægger i tiden der kommer. Som altid tager beretningen sin begyndelse ved sidste års
generalforsamling, hvor vi igen satte deltagerrekord. Hele 72 medlemmer mødte op til denne og
havde forhåbentligt en hyggelig aften, og fik stillet sulten af de gule ærter.
Borgerforeningen er andet end gule ærter og flæsk, og jeg håber, at man også møder op af interesse
for foreningens arbejde, som i bund og grund også går ud på at bevare og udvikle den by og det
område, som vi bor i. Således har foreningen også i det forgangne år været med i følgegruppen
vedrørende byudvikling, som om ganske kort tid vil kunne ses og opleves i handelsgaderne henover
sommeren og efteråret. Det har været en lang og til tider sej kamp at få økonomien til at hænge
sammen, og de ting som økonomien ikke rakte til, er der ligeledes søgt om midler til via diverse
fonde, og derfor vil forsamlingen i forbindelse med foreningens regnskab kunne se en relativt stort
kassebeholdning, hvoraf 562.500,-kr. hører til byfornyelsesprojektet, og den del der skal bygges på
arealet foran skolen. Projektet har helt fra starten været underbudgetteret, idet man fra politisk side i
starten vel sagtens havde gættet sig til et beløb, som man regnede med kunne dække udgifterne. Det
skulle senere vise sig ikke at være tilfældet, og derfor har man efterfølgende kunnet se, at Viborg
kommune et par andre steder i kommunen, hvor man er gået i gang med tilsvarende projekter, som
udgangspunkt har fået lidt større bevillinger. Her kan man så efterfølgende undre sig over, at man
ikke fra politisk side har genoptaget sagen og bevilliget de par millioner det drejer sig om, når det
nu er blevet muligt de andre steder. Det er den slags ting, der ind i mellem får en til at tænke på om
vi i grunden er en del af fællesskabet i kommunen, eller om vi blot bidrager økonomisk til alle de
projekter der etableres i selve Viborg. Når det er sagt, må vi til gengæld også glæde os over det
gode samarbejde der er foregået i følgegruppen, hvor mange forskellige interesser har måtte krydse
klinger, og hvor man i sidste ende faktisk har opnået et godt resultat til glæde og gavn for byen, og
ikke mindst har vi fået styrket samarbejdet på tværs mellem foreningerne i området.
Det tidligere landsbyråd, der oprindelig var talerør for byerne i det gamle Karup kommune,
nedlagde vi for et par år siden i erkendelse af at det ikke fungerede som det ønskede talerør i
forhold til kommunen, men heldigvis er der nu etableret en ny og forhåbentligt velfungerede
landsbysammenslutning, som er mere bredt funderet i de fleste landsbyer, og som derfor fremstår
stærkere i forhold til både embedsmænd og politikere på rådhuset. Landsbysammenslutningen er for
Karups vedkommende repræsenteret ved Peter Skovmos Nielsen, og jeg har aftalt med Peter at han
under punktet eventuelt får taletid til at give en kort præsentation af dette nye samarbejdsorgan.
2015 har budt på de sædvanlige aktiviteter i foreningens regi med fastelavn i Jethallen og et stort
antal af områdets børn, og vi har jo også allerede afviklet 2016 udgaven af dette med stor deltagelse
af små poder. Virksomhedsbesøget i 2015 var et kig bag kulisserne i Boxen i Herning, hvor vi fik et
glimrende indtryk af det store logistiske arbejde der ligger bag de fleste arrangementer på stedet,
men som publikum sjældent ser.
Også spisearrangementerne her i forsamlingshuset i samarbejde med handelsforeningen og de
gamle mænd i byen har pågået i 2015 og fortsætter med succes igen i år. Såvel som den årlige
udflugt, der sidste år bragte os en tur til Gasmuseet i Hobro og en tur Gl. Estrup i dejligt vejr. Her
kunne man nyde kaffen og de medbragte sandwich under åben himmel. Aftensmaden blev som
sædvanligt indtaget på hjemturen og var dette år hos Hanne og Frode på Rindsholm kro. Også i

2016 bliver der udflugt, og jeg gætter på at vi skal lidt vest på i år måske til Hjerl Hede, men det
hører i nærmere om, når tiden er inde til det og turen er planlagt i detaljer.
2015 var valgår og heldigvis faldt valget først efter grundlovsmødet, så der var lagt op til valgkamp
på selve mødet. Som forventet blev det igen en publikumssucces med ca. 120 tilhørere hvilket
faktisk er flere end man kan præstere i hovedbyen Viborg, så vi satser på samme koncept igen i år,
ikke dermed sagt at der udskrives folketingsvalg, men at der er gratis pølser, til dem der kigger forbi
til lidt hyggeligt samvær og køber drikkevarer.
Sankt Hansbålet i Lunden blev futtet af i god ro og orden medens Gregers Laigaard holdt sin
båltale, og som altid var der stor tilslutning fra byen til trods for de mange bål rundt omkring.
2015 blev desværre også året hvor tidligere borgmester Kjeld Merstrand døde, og årsagen til at jeg
nævner ham her, skyldes at Kjeld var en kæmpe hjælp for os tilbage i tiden før kommunalreformen.
Kjeld var en af hovedmændene, da jeg fik den skøre ide at Lunden skulle renoveres helt tilbage i
2004, og bl.a. ved hans hjælp fik vi arbejdskraft til at få udført arbejdet. Kjeld var også manden der
dækkede udgifterne det første år dengang akutbilen skulle etableres i Karup i 2005. Det første år
beløb det sig vist til omkring en million, fordi der skulle indkøbes uniformer og lignende, men det
lagde han ryg til sammen med den øvrige kommunalbestyrelse, så det skylder vi en stor tak for, om
end det senere lykkedes embedsmandshelvedet i Region Midtjylland at få aflivet ordningen igen.
Apropos Lunden, så vil vi gerne rose ungdommen for at vi i 2015 ikke var plaget af hærværk og
ødelæggelser på stedet. Den etablerede bålplads blev brugt i den udstrækning vejret tillod det, og
oprydningen omkring denne var formentlig med lidt hjælp fra nogle ansvarlige forældre ganske fin.
Vi er rigtig glade for Lunden og ikke mindst motionsredskaberne, som vi tror bliver brugt flittigt på
forskellige tider af døgnet, og derfor vil vi gerne i den forbindelse bede medlemmerne om en
hjælpende hånd til lidt oprydning og trimning af beplantning i løbet af april måned, hvor vi en
lørdag formiddag ved fælles hjælp plejer at kunne komme igennem det meste. Som altid byder vi på
en kop kaffe og et rundstykke inden vi starter. Datoen fremgår af den fremsendte aktivitetsoversigt,
som også findes på vores hjemmeside. Hvis ikke det passer ind i programmet med den valgte
lørdag, så er man mere end velkommen til selv at vælge en dag, og gå en tur om i Lunden og yde
lidt naturpleje på stedet, og man er selvfølgelig velkommen til at tage en madpakke og en kande
kaffe med og nyde opholdet på stedet.
Det blev også til en tur på jernhesten i 2015 hvor turen igen gik til Sunds Sø, hvor der blev budt på
kaffe og Lenes hjemmebagte kage og en forfriskning fra bryggeriet til dem der trængte til det.
Medlemstallet i foreningen er ganske stabilt, således at forstå, at de nye der over tid kommer til
foreningen afløser de som vi tager afsked med af naturlige årsager og som nu i stor udstrækning er
stedt til hvile på kirkegården. Det betyder at gennemsnitsalderen på medlemskredsen er temmelig
høj, og vi vil derfor om muligt gerne have lidt yngre kræfter ind i foreningen. Dette har vi forsøgt
med tilbuddet om en god flaske rødvin til de eksisterende medlemmer, der melder naboen eller
andre ind, henholdsvis tilbuddet om et par biografbilletter for dem der selv melder sig ind. Det har
ikke givet det helt store, men i må da gerne give en hånd med ved at spørge naboen om de er
interesseret i foreningen og dermed sikre at vi også til næste år kan byde på gule ærter her i huset.
Om end fastelavnsarrangementet er fælles med handelsforeningen, kan man godt som formand
undre sig en smule over det helt fantastiske fremmøde der er tale om, og hvor stort set ingen af de
fremmødte er medlem af hverken den ene eller den anden af de arrangerende foreninger, men blot
har en forventning om at blive serviceret kvit og frit og uden beregning. Her kunne det måske være
rart med lidt nytegninger af medlemsskaber til foreningen, og ikke kun den lidt triste tendens blandt
den opvoksende generation, hvor alting kun drejer sig om mig, mig og så mig selv, og hvor man
ikke ønsker at yde. Nå, vi håbe at det bliver bedre i fremtiden, ellers ser det lidt skidt ud for
foreningslivet på den lange bane.

Beretningen nærmer sig slutningen og her skal der lyde en stor tak for samarbejdet i følgegruppen
til byfornyelsen, som vi håber fortsætter i fremtiden således at byen ikke afvikles men udvikles til
glæde og gavn for os alle. En speciel tak til Handelsforeningen og de gamle mænd i
Onsdagsklubben for samarbejdet med at mætte de sultne munde ved spisearrangementerne her i
forsamlingshuset, og som er med til at holde os opdateret på hvad der rører sig i byen.
Tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde med at få aktiviteterne til at lykkes og for hyggeligt
samvær i samme forbindelse. Samarbejdet er så fint at alle der er på valg i år har truet med at blive
siddende, så det gør måske et af de efterfølgende punkter på dagsordenen ganske nemt.
Sidst men ikke mindst en stor tak til jer der er mødt op her i aften for at støtte op om foreningen, vi
håber at vi lever op til jeres forventninger med de ting vi arrangerer, og hvis det ikke skulle være
tilfældet, så håber vi at de gule ærter og flæsket kan hjælpe os i den rigtige retning.
Tak for ordet.
Sign. Frank Larsen, formand

Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 17.
februar 2016.
Der var fremmødt 65 medlemmer inklusiv bestyrelsen.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: alle fra bestyrelsen tilstede.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1 på dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Søren Andersen blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning
Formanden startede med, ved navn, at mindes de medlemmer der siden sidste forsamling var afgået
ved døden. Herefter oplæste formanden sin beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab0
Regnskabet for KBHF blev gennemgået af kasserer Preben Hansen. (vedhæftet som bilag)
Et enkelt medlem efterspurgte differentieret medlemsbetaling, således at beløbet for medlemskab
skal være mindre for enlige. Forslaget blev afvist af bestyrelsen fordi det tidligere har vist sig at
være meget kompliceret at administrere.
Ellers var der ingen spørgsmål/kommentarer til regnskabet fra de tilstedeværende.
Regnskabet godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent fastsættes i 2016:
500,- for erhvervs medlemmer
175,- for privat medlemmer

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Frank Larsen
Preben Hansen
Flemming Andersen

genvalgt
genvalgt
genvalgt

7. Valg af suppleant
På valg er:
Flemming Just

genvalgt

8. Valg af revisor
På valg er:
Inge Stordal

genvalgt

9. Eventuelt
Peter Skovmos Nielsen, valgt til bestyrelsen i Viborg Landsbysammenslutning, orienterede
om sammenslutningens formål.
Han spurgte forsamlingen om forslag han kunne tage med til sammenslutningen. Peter lagde
speciel vægt på hvordan vi kan vende den negative udvikling med hensyn til
befolkningsudviklingen i de små landsbysamfund, herunder Karup.

Herefter gik de tilstedeværende over til aftenens menu, Gule ærter med tilbehør.

BESTYRELSEN
Frank Larsen – Flemming Andersen - Preben Hansen – John Jensen – Michael Stenbye
SUPLEANTER
Cuno Hansen – Flemming Just

John Jensen, referent

Søren Andersen, dirigent

