
Beretning 2012 

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 20. 

februar 2013.  

Der var fremmødt 65 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer. 

Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Flemming Just og suppleanterne Ole Janum og Steen H. Würtz 

Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1. på dagsordenen. 

1. Valg af dirigent 

Cuno Hansen blev valgt 

2. Formandens beretning kan ses længere ned på siden  

3. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet for KBHF, blev gennemgået af kasserer Preben Hansen. 

Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende: 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Regnskabet godkendt.  

4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent uændret kr. 150,00 pr. husstand og 450,00 for erhvervsmedlemmer. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag modtaget.  

6. Valg af bestyrelse 

På valg er:     John Jensen                         (villig til genvalg)                

                      Flemming Just                    (ikke villig til genvalg) 

Forslag: 

Tom Philbert                                             valgt                                      

7. Valg af suppleanter 

På valg er:     Ole Janum                           (ikke villig til genvalg)         



Forslag: 

Cuno Hansen                                             valgt                                    

8. Valg af revisor 

På valg er:     Britta Antonsen                  (ikke villig til genvalg)         

Forslag: 

Flemming Just                                          valgt 

9. Eventuelt 

Et enkelt medlem ville gerne have KBHF holdning til lukning af Borgerservice i Karup. 

FMD mente ikke der var meget KBHF kunne gøre, men ville gøre et forsøg på at ændre dette. 

Herefter var der gule ærter med tilbehør. 

  

Jens Jørgen Antonsen                                

Referent                               

Beretning 2012 

Som så ofte før tager beretningen udgangspunkt i fastelavnsarrangementet, der stort set altid 

falder inden foreningens generalforsamling. Således også i 2012 og som sædvanlig med et 

rigtig stort antal deltagere, hvoraf de færreste reelt er medlemmer af foreningen. Vi tror og 

håber derfor at mange af de små poder er børnebørn til vores medlemmer, da foreningens 

gennemsnitsalder ligger på et niveau som betyder at stort set hele medlemskredsen for længst 

har passeret den fødedygtige alder. Set ud fra et humoristisk synspunkt, er der noget der 

tyder på at vi efterhånden har højere gennemsnitsalder end den lokale afdeling af 

”Ældresagen”, men hvordan vi får ændret på dette forhold, har bestyrelsen ikke umiddelbart 

nogen opskrift på. 

Vi har for ganske nylig haft en medlemskampagne i gang, hvor ikke mindst Preben 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. 245 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. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2012 nærmere bestemt den 12. marts, traf jeg en 

ganske svær men også nødvendig beslutning, idet jeg lukkede den lokale akutbil i god ro og 

orden med de folk der bemandede denne. Det blev til 7 år hvor borgerne i ”den gamle Karup 

kommune” blev betjent hurtigt og kompetent, når de ringede 112 og var i nød. Som de fleste 

ved, blev det sidste halve år en dødskamp med en flok handlingslammede 



regionsrådspolitikere, der lod sig styre af et par sundhedsfaglige embedsmænd, der langsomt 

men sikkert fik gjort livet surt for os der bemandede bilen, og i sidste ende også de borgere vi 

aldrig i sidste halvår blev kaldt ud til. Så ikke mindst derfor var beslutningen nok ikke så svær 

at træffe endda, og jeg er sikker på at ingen i samme situation ville have handlet anderledes. 

Set i bakspejlet blev det vel højest til et par år hvor der var reel arbejdsro, hvilket betyder at 

kampen om politisk velvilje og økonomi reelt varede i 5 år, en kamp som de fleste formentlig 

godt vil kunne forstå var nødt til at finde sin afslutning. Om lukningen har betydet konkrete 

tilfælde, hvor menneskeliv er gået tabt, har jeg ingen anelse om, og jeg har egentlig heller 

ikke lyst til at bekymre mig om det længere. Regionsrådet valgte at satse på noget andet og 

dermed sluttede den del. Det er dog stadig ikke lykkedes for Region Midtjylland at få etableret 

et korps af frivillige akuthjælpere, der ganske ulønnet skulle stå til rådighed dag og nat i egen 

bil og med egen mobiltelefon og dermed indgå som en fremskudt del af beredskabet i de 

områder, hvor der er lang ventetid på ambulancerne, og man hører da heller ikke længere om 

dette i pressen. Så det var nok bare endnu et eksempel på hvorledes man strategisk lukker 

munden på borgerne, og lader embedsmændene styrer forestillingen på den politiske scene. 

I samme omgang valgte vi således også at afvikle støtteforeningen, idet bilen som Lions 

oprindelig havde doneret til Karup kommune over tid skiftede ejerforhold til henholdsvis Viborg 

kommune og sidst Region Midtjylland, som valgte at give denne tilbage til Lions. Lions valgte 

at beholde bilen selv, og fik efter en helt del besvær solgt bilen til nogle plattenslagere, som 

ikke længere befinder sig i området. Den øvrige del af støtteforeningen kunne vi derfor selv 

afvikle i god ro og orden, og det har betydet, at vi i stor udstrækning har fået doneret lidt 

penge til borgerforeningerne i de områder hvorfra nødbehandlerne boede og arbejdede fra, og 

på den måde håber vi at have tilgodeset en anden form for velgørenhed, som i sidste ende 

stadig er kommet borgerne til gode i lokalområderne. Dermed slutter vi kapitlet om akutbilen, 

og der er derfor ingen selvstændig beretning for støtteforeningen. Så med lidt skuffelse i 

stemmen men dog med et glimt i øjet kan vi vel godt sige: ”Æret være akutbilens minde”. 

Tilbage til selve borgerforeningen og aktiviteterne i 2012, der som traditionen sig byder, 

indeholdt alle de sædvanlige ting. Det blev til et interessant virksomhedsbesøg på Dantherm i 

Skive, hvor vi fik indblik i en top moderne virksomhed, der producerer ventilationsanlæg i alle 

mulige afskygninger, men som også bruger mange kræfter på at tage ansvar i forhold til lidt 

svagere borgere, som medarbejdere i virksomheden. Det var en yderst beskeden flok der 

havde tilmeldt sig til dette glimrende besøg, hvorfor vi valgte at køre i privatbiler til Skive. 

Aftenen sluttede med en kop kaffe og en fantastisk æblekage på stedet. 

Det blev også til en dejlig udflugt, hvor vi igen var heldige med vejret, og hvor der var god 

tilslutning således at vi igen måtte fordeles i to busser. Som udgangspunkt var det lidt køligt i 

vejret men dog uden regn, så rundstykkerne og kaffen blev indtaget på vej mod Varde ved en 

lille udstilling hvor der var både toilet og mulighed for at komme under tag i den 

sammenhæng. Efterfølgende gik turen til Varde og et besøg i en fantastisk flot miniby, hvor en 

guide beredvilligt fortalte om opførelsen og det store arbejde med etablering af de mange 

flotte modelhuse. Vejret var som altid med os, og indtagelse af de medbragte madpakker 

foregik i flot solskinvejr under åben himmel inden turen fortsatte til Ribe. I Ribe var der hyret 

en guide til at fortælle lidt om de spændende huse og gader, og en del valgte at lytte med, 

hvorimod andre valgte at traske lidt rundt på egen hånd og indtage en kop kaffe eller lignende 

hvor man fandt det belejligt. Ribe er en smuk og spændende by, og vi fik indtryk af at alle 

synes godt om byen som udflugtsmål. Dagens sidste destination og højdepunkt var et solidt 

måltid mad på Turisthotellet i Oksbøl, som er kendt for sine solide portioner mad, og vi har da 

også indtryk af at alle fik hvad de kunne spise. Alt i alt en dejlig udflugt, som vi håber at 

deltagerne nød. 

Grundlovsmødet blev en lidt tynd kop the, hvis man kan anvende det udtryk, hvilket 

formentlig hænger sammen med at dagen faldt på en tirsdag, og for mange bare var en 



næsten helt almindelig dag. Der var dog masser af talere og de fleste partier var 

repræsenteret i den sammenhæng, men som nævnt med lidt tvivlsomt deltagerantal for så 

vidt angår tilhørerne. 2013 bliver forhåbentligt lidt bedre, ikke mindst set i lyset af at vi i 

november har mulighed for at genvælge eller udskifte en del i både kommunalbestyrelsen og 

regionsrådet. Vi har nu stadig mod på at afholde grundlovsmøde, så derfor forsøger vi igen i år 

at invitere et antal talere i håb om at der er nogle borgere, der har lyst til at møde op til denne 

hyggelige eftermiddag. 

Sankt Hans arrangementet blev en våd fornøjelse, men trods alt en fornøjelse. Årets båltale 

blev holdt af Steen Hartov, som er gammel Kølvrå-dreng af oprindelse. Steen holdt en rigtig 

god og tankevækkende tale om livet i Karup-Kølvrå og fik i den sammenhæng et stor bifald for 

sin præstation. Det lykkedes spejderne at få ild i bålet, såvel som der også blev langet en del 

pølser over disken i laden, hvor det var muligt at krybe lidt i læ for regnbygerne. 

Deltagermæssigt var der måske henset til vejret lidt færre end normalt, men stadig en rigtig 

god tilslutning til trods for at byen, efter min egen overbevisning, har en besynderlig form for 

sammenhold, hvor der denne dag kan tælles op mod 4 – 5 steder hvor der fejres 

bålafbrænding. Det burde være et stor og fælles arrangement, men det er der åbenbart delte 

meninger om. 

Cykelturen gik i 2012 ad bagvejen til Grønhøj, og efterfølgende til Frederiks ad den nye 

cykelsti. I Frederiks blev der holdt pause i Alhedens borgerforenings nye anlæg. Man kan kun 

blive en smule misundelig på folkene i Frederiks, som har fået etableret et fantastisk flot 

anlæg med både legeplads og permanente borde og bænke i en rigtig hyggelig atmosfære, 

som indbyder til at blive brugt. Frederiks har i øvrigt formået at gøre det som vi ønsker os, 

nemlig at få en del yngre familier til at melde sig ind i foreningen. Som et tegn på vores lidt 

høje gennemsnitsalder i foreningen, kan det oplyses at ikke mindre en 39 medlemmer fylder 

henholdsvis 60, 70, 75, 80 og 85 år i løbet af 2013. 

2012 blev også året, hvor vi fik arrangeret en byvandring, hvor Inger Merstrand beredvilligt 

øste ud af sin store viden om byens historie. Turen startede ved Lokalhistorisk arkiv og gik via 

Biblioteket gennem byen og sluttede ved kirken, hvor Lotte Boas bød indenfor i kirken og 

fortalte en interessant historie om kirken. Turen sluttede i konfirmandstuen med en kop kaffe 

og en småkage, så i den sammenhæng skal lyde både en tak til Inger og Lotte, men også til 

menighedsrådet for hjælp med kaffen. 

Det blev også til en lille mindehøjtidelighed, hvor Jakob-skomagers gravsten blev flyttet fra 

kirkegården til Lunden, som Jakob for en del år siden var en stor entreprenør i at få til at 

fremstå som byens samlingspunkt. Stenen er placeret på højen ved flagstangen modsat 

mindestenen, og vi håber at den kan få lov til at stå på den plads de næste mange år, uden at 

Lunden skal udvikle sig til en alternativ kirkegård for tidligere formænd. Mindehøjtideligheden 

blev kombineret med en udendørs gudstjeneste under ledelse af Lotte Boas og med 

efterfølgende hygge og kaffedrikning. 

Desværre lykkedes det ikke at gennemføre en ellers delvis planlagt svampetur. Om en 

lignende tur vil blive forsøgt i 2013 skal være usagt, men hvis nogle i medlemskredsen med 

forstand på den slags har mod på at stå for arrangementet, så støtter vi gerne op og sørger for 

formidling af det nødvendige. 

Samarbejdet med handelsforeningen ved spisearrangementerne har fungeret fremragende i 

2012, og fortsætter igen i år, hvor det første allerede er afviklet. Vi har endvidere fået 

etableret et samarbejde med borgerforeningen i Kølvrå vedr. fastelavn, hvor de har haft svært 

ved at få et arrangement op at stå, så fremover vil det være et fælles projekt de to byer 

imellem, og som sædvanligt blive afholdt i Jethallen, hvor der altid er en dejlig temperatur i 

modsætning til hvis dette skulle foregå under åben himmel. 



Foreningen har også deltaget i snakken om byfornyelse med hensyn til de to hovedstrøg, og 

det kan ind i mellem være svært at holde tand for tunge, når man ser hvor meget der ofres i 

Viborg med omlægning af gågader i flere omgange, og hvor lidt der ender i Karup, og som 

knapt kan dække den almindelige vedligeholdelse. Vi håber dog stadig på et positivt udkomme 

af arbejdet i arbejdsgruppen, der på sigt skal få beløbet til at blive en anelse større, om end 

projektet dermed bliver af lidt længere varighed og måske først ser dagens lys i 2014. 

Borgerforeningen er, om end nogle måske har en anden opfattelse, ganske upolitisk, men vil 

alligevel gerne opfordre medlemmerne til at stemme på nogle af de lokalt opstillede uanset 

hvilket parti de tilhører. Der er brug for så mange lokale kræfter som muligt, hvis vi ikke skal 

gå helt i glemmebogen. Jeg tror desværre, at selvom vi har kommunens 3. eller 4. største 

arbejdsplads, så tæller den ikke på lige fod med andre virksomheder, fordi der er tale om en 

statslig arbejdsplads som er svært påvirkelig, men som stadig bidrager betydeligt til 

kommunens vel og vel i form af skatter fra de ansatte, så ikke mindst derfor tror jeg, at vi selv 

må kæmpe ekstra meget, hvis vi vil opnå noget her i udkantsområdet. 

Alting har en ende og mange sidder vel og glæder sig til de gule ærter og flæsket, og jeg vil 

derfor slutte denne beretning med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og en 

speciel tak til Flemming Just og Ole Janum, 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 

 


