Beretning 2016
Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 15.
februar 2017.

Der var mødt ca. 60 medlemmer inklusiv bestyrelsen.
Bestyrelsen var tilstede, undtagen John Jensen.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik straks videre til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent
Søren Andersen blev foreslået og valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingen for lovligt indvarslet i henhold til
vedtægterne og gav derefter ordet videre til formanden.

2. Formandens beretning
Formanden indledte som traditionen byder med at nævne de medlemmer der siden sidste
generalforsamling var gået bort. I forlængelse heraf afholdtes et minuts stilhed.
Formanden gav herefter sin beretning for det forgangne år (vedhæftet som bilag).

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Preben Hansen fremlagde og gennemgik regnskabet.
Der var en enkelt bemærkning om forskellen i kontingentbetalingen. Kassereren gav en forklaring.
De få enlige betalende som er tilbage fortsætter. I fremtiden findes kun et erhvervsmedlemskab og
et husstandsmedlemskab.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret:
500,- for erhvervsmedlemmer
175,- for husstandsmedlemmer

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse
På valg var

John Jensen, ønskede ikke genvalg
Michael Stenbye, modtager genvalg
Ny valgt blev

Preben Laursen

Genvalgt blev

Michael Stenbye

7. Valg af suppleant
På valg var
Cuno Hansen, genvalgt

8. Valg af revisor
På valg var
Hanne Just, genvalgt

9. Eventuelt
Peter Skovmos Nielsen, valgt til bestyrelsen i Viborg Landsbysammenslutning, gav en rigtig god
orientering om status i sammenslutningen og arbejdet, ikke mindst arbejdsvilkårene.
Generalforsamlingen blev traditionen tro afsluttet med, Gule ærter med tilbehør.

BESTYRELSEN

Frank Larsen – Flemming Andersen - Preben Hansen – Preben Laursen – Michael Stenbye

SUPPLEANTER
Cuno Hansen – Flemming Just

Flemming Andersen, referent

Søren Andersen, dirigent

Beretning

Året 2016 er brugt op og vi er allerede på vej mod foråret om end det måske synes at være et stykke
væk endnu.
Som altid var også 2016 præget af de fleste aktiviteter i første halvår med både en
generalforsamling som denne og ikke mindst det sædvanlige fastelavnsarrangement hvor vi
sammen med de øvrige deltagere har stor fornøjelse af de der på sigt skal overtage både byen og
foreningsbestyrelserne. Vær i øvrigt opmærksomme på at fastelavnsarrangementet i år afvikles
lørdag den 25. februar, da Jethallen er udlånt til et vigtigt håndboldsstævne om søndagen. 2016 har
også været præget markant af byfornyelsesprojektet som ind i mellem har fået en ganske hård
medfart på Facebook i gruppen 7470 Karup, som efterhånden har udviklet sig til stedet, hvor man
kan svine hinanden til, og ikke mindst derfor har både jeg og bestyrelsen undladt at kommentere på
de mange indlæg der har været i det forgangne år desangående. Som vi skrev i vores nytårshilsen
som i modtog sammen med opkrævningen for kontingent, så er vi ikke helt tilfredse med processen
og de fremtidige planer for resten af byen, og i begyndelsen af januar, holdt vi et kort møde med Ib
Bjerregaard som var Allan Cliffords afløser i Teknisk udvalg for at forklare lidt nærmere hvad det i
grunden er vi ønsker os, som kan være med til at få byen til at tage sig ordentlig ud og forlede
tilrejsende til at tro at vi er under afvikling. Som vi og handelsforeningen ser det, så er vores største
udfordring i øjeblikket Østergade, der på den ene side er blevet fin i den ene ende, om end det ikke
helt imødekommer de oprindelige ønsker fra følgegruppen. Det er til gengæld det muliges kunst, og
det må vi tage til takke med i første omgang. Hvis man stiller sig ud midt på vejen ved Bager
Nørgaard og kigger i retning mod kirken, så ser man et moderne gademiljø med nye fortove og
lysmaster med moderne og tidssvarende miljøvenlig belysning og ikke mindst flot rød asfalt der
signalerer at her kører man pænt og i passende hastighed, men vender man sig 180 grader, så ser
man derimod et trist syn af gamle forvitrede fortove og gamle lygtepæle og gammel asfalt der ikke
harmonerer med resten. Det er trist for såvel de få næringsdrivende der er hensat til den del af
gaden, men synet indikerer egentlig heller ikke rigtig den forståelse af skolevejen for cyklende børn
som egentlig var en af de helt store emner i selve byfornyelsen, og som ikke mindst har fået stor
fokus ned ved kirken med en helt speciel overgang som formentlig aldrig vil blive brugt, da den er
ganske besværlig og ude af niveau med kørebanen. På mødet med Ib Bjerregaard understregede vi
at planen om asfaltarbejdet som skal pågå her i foråret for vores skyld gerne måtte udsættes, hvis
der er tale om økonomisk ressesion i kommunekassen, om end det ikke er det indtryk man får, når
man hører og læser om projekter der er søsat i selve Viborg by. Vores ønske er ganske enkelt ca.
200 meter vejbane hvor asfalten forsættes i den røde farve fra Bager Nørgaard og hen til
Vallerbækvej, som er en helt naturlig overgang til et andet vejmiljø, og selvfølgelig på lidt længere
sigt en fornyelse af fortovene så de matcher den resterende del af Østergade. De fleste sidder nok
lige nu og tænker at det vel ikke kan vælte hele kommunens budget om end den røde asfalt koster 4
gange så meget som den konventionelle sorte, og det er vel heller ikke tilfældet så længe der er tale
om 200 meter vejbane i bymæssigt bebygget område og ikke et stykke motorvej med 4 vognbaner.
Vi står desværre med en oplevelse af embedsmandsvældet når det er værst og som Viborg desværre
er så kendt for. Ikke dermed sagt at træerne voksede ind i himlen da vi var en selvstændig
kommune, men lidt ydmyg service har man vel som borger lov til at forvente fra de af
skatteborgene lønnede embedsmænd som egentlig er sat på jorden til at betjene borgerne og ikke for
at komme med nedladende svar om forhold man ikke har set og sat sig ind i. Nok om dette måske
lidt negative udfald mod embedsværket og tilbage til selve projektet som også har givet den del der
er blevet udført et tiltrængt løft, således at den del fremstår flot og indbydende. Som i måske husker
havde vi jo også i 2016 et projekt som blandt andet onsdagsklubben var med til at søsætte der hed
Bo i Karup, og ikke mindst derfor er det vigtigt at byen fremstår i det nye look og ser pæn ud. Det
er en stor glæde at også området ved Kultur- og forsamlingshuset som det jo hedder, har fået

bevilliget midler til parkeringspladsen, som nu er blevet ganske flot, og som på sigt er klar til
udvidelsen af huset når nabohuset en gang forsvinder. Kultur- og forsamlingshuset er vi jo glade for
ikke mindst når vi står i køkkenet med en stor opvask ved vores arrangementer sammen med
handelsforeningen, hvor vi i fællesskab er med til et vigtigt socialt arbejde hvor man til en billig pris
kan få et fantastisk måltid mad og lidt hyggeligt samvær med andre fra byen og nabobyen for den
sags skyld. Om end opvasken til tider synes uoverskuelig, så nyder vi en hyggelig snak både i
bestyrelsen og med handelsforeningen og onsdagsklubbens folk ved disse arrangementer, og vi har
jo allerede haft det første arrangement i år den 26. januar der som altid var en succes. For at runde
byfornyelsen af skal det afslutningsvis nævnes at den relativt store kassebeholdning som vil fremgå
af foreningens regnskab i næste punkt på dagsordenen skyldes et anseeligt beløb som skal bruges til
arealet foran biblioteket og skolen til fornøjelse for byens ungdom. Projektet forventes startet så
snart diverse støjundersøgelser er afsluttet og tilladelser er givet. Som de fleste måske husker var
der fyldt med påskeliljer langs med Genvej, de blev med fælles hælp gravet op i efteråret, og flyttet
til blandt andet nogle af bedene i byen hvor Ole Aagaard og Jens Jørgen Jeppesen har haft travlt
med at få dem i jorden igen. De resterende løg plantede vi i fællesskab i Lunden og indkørslen til
denne, så dem skulle vi med lidt held kunne få fornøjelse af allerede i år og om alt går vel til påske
om end det ind i mellem virker som om løgene ikke helt kender datoen for påsken.
Foreningens øvrige aktiviteter i 2016 var som altid en dejlig udflugt til Hjerl Hede og ikke mindst
Flamingoparken hvor ejeren beredvilligt viste rundt og fortalte. Alt i alt en dejlig tur som sluttede
med et dejligt måltid mad på Borbjerg Mølle.
Grundlovsmødet blev afviklet i god ro og orden som altid, og tilslutningen var på højde med
tidligere arrangementer hvor der er pølser og bajere, så det fortsætter vi også med i år, om end jeg
ikke forventer at skulle lægge lagkage sammen for Dansk Folkeparti i år, idet jeg forventer at
Christian Langballe selv kommer og repræsenterer dem i stedet for Karina Due som bidrog
glimrende til underholdningen sidste år, og hvor vi vel skylder at sige at lagkagen ifølge Ole Janum
og Co. smagte dejligt.
Grundlovsmødet kører planmæssigt igen i år, og vi satser til trods for at der er valg til kommunalog regionsråd på at gøre som vi plejer, men til gengæld vi vi så forsøge at overtale gutterne fra
fællesspisningen til at lave et vælgermøde i efteråret med valgflæsk og politiske luftkasteller i
forsamlingshuset, men mere om dette når tiden nærmer sig.
Sankt Hans arrangementet blev afviklet i særdeles blandet vejr med regn og sol og blev derfor en
blandet fornøjelse. Anders Bertel fra Frederiks holdt en glimrende tale og sjovt nok så skinnede
solen så længe Anders talte, og dermed lykkedes det også fint at få ild i bålet om end vejrguderne
var i særdeles dårligt humør den aften. Vi håber at det bliver lidt bedre i år.
Vejrguderne havde åbenbart også bestemt at der ikke skulle cykles rundt på kommunevejene som vi
plejer, og i sidste øjeblik fik vi desværre aflyst cykelturen på grund af voldsomt vejr.
Således er vi vel kommet igennem det meste af bestyrelsen og dermed foreningens eskapader i 2016
og slutteligt er tiden inde til at takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde og ikke mindst jeres
tålmodige koner der står alene med opvasken de torsdage hvor vi står med den her i
forsamlingshuset. Tak til onsdagsklubben og handelsforeningen for de muntre stunder her i husets
køkken og de fantastiske samarbejde som vi ser frem til vil bestå i mange år. Tak til følgegruppen

vedr. byfornyelse som har været med til at forskønne byen og tage initiativ til et dejligt samarbejde
på tværs af byens mange foreninger.
En stor tak til de folketingsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer som vi en årrække har
nydt godt af i forbindelse med grundlovsmøderne, og som vi forventer at fortsætte det gode
samarbejde med fremover også når vi har brug for støtte af forskellig art til at få tingene til at ske.
Sidst men ikke mindst tak til John Jensen som har valgt at trække sig fra bestyrelsen i år. Det var
dejligt at have dig med ombord og vi håber at du og Lone stadig vil deltage i foreningens
arrangementer i den udstrækning hvor i ikke er bortrejst og nyder solen under fjerne himmelstrøg.
Også en stor tak til foreningens medlemmer for at møde op her i aften og støtte os, såvel som når i
deltager i foreningens arrangementer af forskellig art. Vi er altid modtagelige for nye ideer og ikke
mindst kritik såvel positiv som negativ af de ting vi beskæftiger os med.
Tak for ordet.
Sign
Frank Larsen
formand

