
Beretning 2009 

 

Årets beretning tager sit udgangspunkt 4 dage efter sidste generalforsamling, hvor bestyrelsen 

med vanligt gåpåmod kastede sig ud i fastelavnsarrangementet i Jethallen. Som altid var der 

tale om en stor succes, og både børn og forældre var glade for det lune og hyggelige 

arrangement, hvor man kunne nyde børnenes udklædning samtidig med en kop kaffe og samvær 

med andre småbørnsforældre og ikke mindst bedsteforældre. 

Det skulle vise sig særdeles vanskeligt at finde et sted at tage på virksomhedsbesøg dette forår, 

og bestyrelsen valgte derfor at droppe arrangementet, men til gengæld være på forkant med 

næste års arrangement, som blev bestilt til at gå en tur til det kendte bryggeri i Skive. 

Den 25. april havde bestyrelsen kaldt sammen til arbejdsdag i Lunden, og som sædvanligt var 

der god opbakning til at få ryddet op og gjort forskellige nødvendige tiltag for at gøre klar til 

årets arrangementer på stedet. I den forbindelse er det værd at fremhæve såvel Aksel Linneberg, 

Henning Jensen og Poul Erik Mathiesen, som ihærdigt kastede sig ud i at få etableret en mindre 

indhegning på omkring 100 kvm til brug for bl.a. dagplejemødrene, når de gæster Lunden med 

deres små poder. 

Foreningens engagement i projekt ”Åben By 2009” begrænsede sig til de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers arbejde i andre sammenhænge for at få arrangementet afviklet. 

Foreningen bidrog derfor ikke separat med en stand eller andet. Vejrguderne var ikke i specielt 

godt humør den dag, men alligevel må selve arrangementet betragtes som en succes, og vi er 

selvfølgelig klar til igen ved en senere lejlighed at give en hånd på tværs af foreningerne for at 

få et lignende arrangement afviklet til fælles glæde. 

Den årlige udflugt faldt på en lun forårsdag den 21. maj, hvor der ellers ifølge metrologerne var 

lagt op til en del regn. På traditionel vis lykkedes det igen at snyde vejrguderne og få kørt turen 

igennem helt i tørvejr lige til vi skulle hjem fra aftensmåltidet i Rindsholm. Bortset fra den regn, 

der kom på det tidspunkt, havde det været en fantastisk dag, hvor vi startede med kaffe og 

rundstykker ved Lovns Bredning i flot solskin og med udsigt til den lille færge i fjorden. Herfra 

gik turen til Nibe, hvor vi blev modtaget af et par særdeles veltalende guider, der på en 

medlevende måde fortalte historier fra den gamle købstad og beredvilligt viste rundt i hele byen. 

Efterfølgende gik turen til Rebild Bakker, hvor der igen var flot vejr, og hvor der var mulighed 

for at gå en tur i bakkerne og samle appetit til turens slutpunkt på Rindsholm Kro, hvor Frode 

og Hanne havde sørget for et dejligt aftensmåltid. Alt i alt en god tur som vi kun har fået positive 

tilbagemeldinger på. 

Grundlovsmødet blev det til dato største med omkring 80 - 90 deltagere. Vejret var flot og solrigt 

om end det trak sammen og en enkelt byge regnede på en enkelt af talerne. Lidt ombytning i 

det planlagte program og et par talere, der var lidt kortere end forventet, skabte en lille 

kunstpause i programmet, hvor vi valgte at give ordet frit. Dette blev på særdeles underholdende 

vis taget op af Jeppe Søe, der med sine fantastiske evner til at kommunikere, fik fortalt de 

fremmødte, hvordan de hver især fremstod, når de sad foran fjernsynet og lappede nyhederne 

i sig. Relationerne til dyreriget var umiddelbare og indlægget ganske tankevækkende og 

særdeles underholdende. Alt i alt et godt arrangement, som selv kassereren var glad for, så mon 

ikke også der var balance på økonomisiden. 

Sankt Hansarrangementet i samarbejde med spejderne blev fejret i smukt solskin og med et 

sted mellem 200 og 300 mennesker samlet for at lytte til båltaleren, som i 2009 var Karin 

Gaardsted fra Viborg. Ved samme lejlighed fik spejderne overdraget et nyt telt doneret af 

Tuborgfonden, som til lejligheden havde sendt en repræsentant til Karup. Efterfølgende fik vi 

lidt kritik for den spillede udgave af Midsommervisen, som en af de unge kvindelige spejdere 



ville vide at kunne gøre bedre og mere sangbar for publikum i hendes udgave, et tilbud vi 

selvfølgelig vil forsøge at benytte os af i 2010. 

Årets cykeltur gik til Dollerup og turen derud foregik i forholdsvis godt vejr, såvel som det også 

var fint vejr mens vi indtog kaffen og den hjemmebagte kage. Hjemturen blev til gengæld ganske 

våd, da regnen pludselig brød løs i Frederiks og fik skyllet støvet af cyklisterne. 

Lørdag den 3. oktober var medlemmerne om end kun i en beskeden skare trommet sammen til 

lidt oprydningsarbejde i Lunden, og til trods for det beskedne fremmøde, lykkedes det alligevel 

at få ryddet op, og ikke mindst på grund af Lauras og Hildas arbejdskraft kom også det store 

bed i midten til at tage sig pænt ud efter de havde befriet det for ukrudt. 

Som lovet blev 2008 det sidste år med stegte ål i denne omgang, og det betød at der skulle 

findes på noget nyt. En oktoberfest kunne selvfølgelig have været en mulighed, men økonomi 

og publikumsgrundlag ville nok have bevirket en noget skrabet udgave, og derfor valgte vi at 

slå pjalterne sammen med forsamlingshuset og arrangere ”Ben og Bajer”. Arrangementet blev 

med sine omkring 70 deltagere en succes, og efterfølgende har vi da stort set også kun hørt 

rosende omtale bortset fra, at man måske godt kunne have ønsket sig lidt musik under selve 

spisningen og ikke kun efterfølgende. Det må vi se om vi kan lave om på næste gang, for vi har 

allerede sammen med forsamlingshuset besluttet at vi prøver igen i år. 

Trafiksituationen i byen fik et par ord med på vejen sidste år, og får det således også igen i år. 

Siden sidste år er vi nu kommet lidt videre med etablering af chikaner og spærring af et lille 

stykke af Genvej i håb om, at vi kan få presset trafikken, som ikke har ærinde i selve bymidten, 

tilbage på Viborgvej, hvor den hører til. Desværre er det ikke gået helt som forventet, og ikke 

mindst Vejdirektoratets manglende forståelse har gjort det både vanskeligt og kompliceret at få 

resten af planen realiseret. Det er stadig planen, at der skal etableres en lysregulering ved 

Nygade/Viborgvej, så det bliver muligt at få trafikken fra Kjellerup/Silkeborg siden ud på 

Viborgvej, hvor den hører til og ikke gennem byen forbi skole og daginstitutioner. Senest har 

Venstres trafikpolitiske ordfører i folketinget meldt sig på banen for at få Vejdirektoratet i tale 

og fatte at der er brug for en lysregulering på stedet. 

Det desværre fejlagtigt opfattelsen blandt nogle af vores medlemmer, at det alene er 

borgerforeningens fortjeneste at trafikken nu kører forbi både skole og daginstitutioner, fordi 

man ikke kan komme direkte ud til rundkørslen fra Bredgade, hvilket i et enkelt tilfælde har 

medført en udmeldelse af foreningen. Dette er jo ganske forkert i og med 

trafikforanstaltningerne er kommet i værk i samarbejde ikke mindst med byens handlende og 

foreningerne i Kølvrå, som havde et ønske om en sikker skolevej. Når lysreguleringen, 

forhåbentligt i løbet af året, kommer i det omtalte kryds, så burde trafikken gennem byen aftage 

til et niveau der omfatter de der har ærinde i byen, og ikke bare en gennemkørsel af 

uvedkommende med fare for de bløde trafikkanter og stor nedslidning af vejbelægningen til 

følge. Chikanerne i byen er etableret for at nedsætte hastigheden på den store mængde biler 

der kører gennem byen forbi skole og institutioner, og ikke for at genere de herboende 

medlemmer af foreningen. Trafikmængden er stadig stigende, så om tallet med en døgntrafik 

på ca. 9000 biler stadig passer vides ikke, men den stiger stadig ikke mindst efter priserne på 

flybilletter er faldet, og der er kommet flere afgange fra lufthavnen. 

Der er ingen tvivl om, at det også i år vil blive træls at få afviklet trafikken gennem Karup, hvad 

enten den kører den ene eller den anden vej. Når vi med tiden får alle bilerne tilbage på 

Viborgvej, så vil vi også med rette brokke os over det forhold, men der findes ikke andre 

løsninger indtil det på sigt går op for de ansvarlige, at omfartsvejen ikke kun er en fiks ide, men 

den eneste løsning på et stadigt stigende trafikproblem. Som nogle måske husker fra sidste år, 

tilskrev jeg transportministeren og udbad mig en forklaring på planen om en omfartsvej i Sunds, 

hvor der kun er den halve trafikbelastning i forhold til det vi har. Der gik et stykke tid, men 



svaret er der dog kommet, og det var som forventet en sang fra de varme lande om nogle gamle 

aftaler fra Ringkøbing Amt. Det positive er dog at ministeren lovede at kigge på sagen, og mon 

ikke det på sigt går op for trafikplanlæggerne i Vejdirektoratet, at det ikke bare er for 

underholdningens skyld vi fremfører vore ønsker. Med de ord ikke mere om trafiksituationen. 

Hvis vi skal kigge lidt frem i borgerforeningens regi, vil året, som det allerede er sket, byde på 

en del forskellige aktiviteter. Fastelavns arrangementet er allerede afviklet, og det næste bliver 

turen til Hancock, som faktisk fik tilmeldinger allerede et par dage efter jeg havde offentliggjort 

aktivitetsoversigten på hjemmesiden, og fejlagtigt i første omgang ikke havde skrevet, at der 

først var åben for tilmelding den 27. februar. Der er kun plads til omkring 30 personer, så vi er 

helt klar over at ikke alle kan komme med, men det er nu en gang Hancock der bestemmer, så 

det må vi rette os efter. Udflugten som også er et fast programpunkt kommer til at gå i retning 

mod Århus og omegn, men det endelige program er endnu ikke fastsat, så det vil i få information 

om senere. Som sædvanligt inviterer vi medlemmer fra Kølvrå Borgerforening med på de 

overskydende pladser. 

Grundlovsmøde og bålafbrænding behøver ikke den store omtale måske lige bortset fra at netop 

ved Sankt Hans arrangementet, bliver der lejlighed til at se og høre den nye Borgmester Søren 

Pape Poulsen i Karup. 

Som et nyt tiltag forsøger vi i år med en vandretur i Ulvedal Plantage den 29. august, også til 

dette arrangement vil i modtage en speciel invitation, som også omhandler den årlige cykeltur. 

På det mere festlige plan byder vi som omtalt tidligere på arrangementet i forsamlingshuset med 

”Ben og Bajer” den 8. oktober. 

Vi har stadig brug for hjælp i Lunden. Intet tyder på at hjælpen fra kommunal side forbedres, 

og dermed ser det ud til at vi stadig selv står med al arbejdet med at holde området fri for ukrudt 

og henkastet affald, så til den del vil vi et par gange i løbet af året anmode om hjælp fra 

medlemmerne til at få området til at fremstå, som det det er et fælles fristed, hvor man kan 

mødes under åben himmel, hvad enten det er i dagplejemødrenes regi, i kirkens regi med 

udendørs gudstjeneste, eller for den sags skyld til sidste skoledag. 

Kampagnen med at skaffe nye medlemmer fortsætter, og vi fastholder derfor tilbuddet om en 

flaske rødvin for hvert nyt medlem der skaffes. Gennemsnitsalderen stiger år efter år, og for 

ikke at blive en konkurrent til Ældresagen, vil vi stadig gerne have kontakt til børnefamilierne i 

byen, så vi kan få lidt nytænkning ind i foreningen, og måske også i de ting vi foretager os 

sammen. 

Med disse ord er vi fremme ved afslutningen af denne beretning, og tilbage er der kun at sige 

tak til bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde i det forgangne år. Tak til de af byens 

foreninger vi har haft samarbejde med i løbet af året, og i den sammenhæng tænkes specielt på 

Spejderne og Karup Handelsforening. 

Tak for ordet. 

sign. / Frank Larsen, formand 

  

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 16. februar 2010, 

Der var fremmødt 50 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer. 



Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Jens Overgaard. 

  

Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1. 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 sin beretning med at mindes de foreningsmedlemmer der var afgået ved 

døden i 2009:  Lis Nielsen og Jenny Thomassen. 

Formanden startede sin beretning med en gennemgang af de programsatte aktiviteter der har været i 

2009. I forbindelse med arbejdsdag i Lunden blev rettet en tak til Aksel Linneberg, Henning Jensen, 

og Poul Erik Mathiesen for deres indsats med etablering af et indhegnet område til brug for 

dagplejemødrene og deres små poder. Den Årlige udflugt til Lovns Bredning, Nibe og Rebild 

Bakker, har kun givet positive tilbagemeldinger. Grundlovsmødet blev det hidtil største med 80 – 

90 deltagere, og var ligesom Sankt Hans arrangementet der trak mellem 200 og 300 mennesker, 

tilsmilet at vejrguderne. Årets båltaler var Karin Gaardsted. I forbindelse med vedligeholdelse af 

Lunden, fik Laura og Hilda en påskønnelse for renholdelse af bede. Årets arrangementer sluttede 

med en ”Ben og Bajer” fest i forsamlingshuset. 

Vedrørende trafiksituationen, nævnte Frank Larsen de chikaner og spærringer der i det forgangne år 

er sat op, og at der er en forventning om en lysregulering ved Nygade/Viborgvej. I den forbindelse 

pointerede formanden, at trafikreguleringerne ikke kun er borgerforeningens fortjeneste, men at 

disse er foretaget i samarbejde med byens handlende og foreninger i Kølvrå af hensyn til en sikker 

skolevej. Det må også i år forventes at det bliver træls at få afviklet trafikken, som stadig må anses 

for stigende, ikke mindst på baggrund af øget aktivitet i lufthavnen. 

Herefter blev dette års program gennemgået. Formanden informerede sluttelig om, at vi stadig har 

brug for hjælp fra medlemmerne til renholdelse af Lunden. 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende. 

-         Repræsentation i kommunen i relation til lyskryds. Allan Clifford kunne oplyse at der er 

afsat 1 million kroner til krydset. Frank Larsen kunne supplerende oplyse, at Kr. Pihl 

Lorentzen er positiv over for en løsning. 

-         Forbedringer ved fodgængerovergang ved Rema1000.  Frank Larsen kunne oplyse at der er 

fokus på lysforholdene på stedet, som er problemet. 

-         Slut kommentar fra salen: Tak for flot foreningsarbejde. 

Beretning for akutbilen. 



Frank Larsen gennemgik det seneste års kamp for bevarelse af akutbilen, og måtte med beklagelse 

konstatere, at den medvind vi fik hos politikerne under valgkampen nu er vendt til almindelig 

hverdag igen. Vi venter stadig på embedmandsrapporten for lægebiler og paramedicinere i Region 

Midt. Formanden pointerede også at akutbilen skal ses som et supplement til lægebilerne fra 

Herning og Viborg. 

I 2009 blev der kørt 218 udrykninger med nødbehandlere og 60 med lægen fra infirmeriet. Med den 

lobbyisme formanden har udøvet, er der en tro og håb om at ordningen vil fortsætte nogle år endnu. 

Frank Larsen sluttede af med at takke befolkningen i hele postnummer 7470 området, Merete 

Qwinten for oprettelse af støttegruppe på Facebook (973 medlemmer). Og en stor tak til 

nødbehandlere, personalet på infirmeriet, samt anbulance-, brand- og politifolk for et fantastisk 

samarbejde.   

På spørgsmål fra salen, stillede Frank Larsen sig positiv over for en udvidelse af området.               

Begge beretning (vedlagt) blev godkendt med applaus.         

3. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet for støtteforeningen (akutbilen) og for KBHF, blev gennemgået af kasserer Preben 

Hansen, og godkendt uden bemærkninger. 

Begge regnskaber (vedlagt) er godkendt af revisor I. Stordal og J.J. Antonsen, uden bemærkninger. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent. 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Valg af bestyrelse 

På valg er:      Frank Larsen                        (villig til genvalg)                   genvalgt 

                      Preben Hansen                     (villig til genvalg)                   genvalgt 

                      Steen Hansen ønsker ikke genvalg              udtræder 

                      J.J. Antonsen                       foreslået                               valgt 

7. Valg af suppleanter 

På valg er:      Jens Overgaard                    ønsker ikke genvalg              udtræder 

                      Steen Wurtz                         foreslået                               valgt 



8. Valg af revisor 

På valg er:      Inge Stordal                         (villig til genvalg)                   genvalgt 

Erstatning for J. J. Antonsen: 

                      Brita Antonsen                     foreslået                               valgt 

9. Eventuelt 

Intet relevant for generalforsamlingen. 

Formand Frank Larsen rettede en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og dirigenten 

afsluttede det officielle møde. Herefter var der traditionen tro gule ærter med tilbehør. 

Flemming Just                       

Referent      

Allan Clifford Christensen 

Dirigent 

 


