
Beretning 2017 

Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 14. 

februar 2018.  
  

Der var mødt ca. 64 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 

Alle fra bestyrelsen var til stede. 

Formand Frank Larsen bød velkommen og gik videre med at nævne de medlemmer som var gået 

bort i det forgangne år og H.K.H.Prins Henrik. Efter et minuts stilhed gik formanden 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: 

Så er der gået endnu et år, og som så ofte før er årets fastelavnsarrangement overstået. Det blev 

afviklet i søndags med den sædvanlige store tilstrømning af byens børn. Alt i alt et godt 

arrangement som vi holder hvert år i samarbejde med handelsforeningen, onsdagsklubben og 

biografen. Nu sidder vi så her ved foreningens ordinære generalforsamling og kigger tilbage på 

året der er gået, såvel som vi forsøger at kigge i krystalkuglen og have forventninger til den fremtid 

der lurer lige om hjørnet. 

Året er gået med stort set de sædvanlige aktiviteter, det vil sige lidt fællesspisninger med stort set 

fulde huse i forsamlingshuset store sal. Som altid havde vi en dejlig udflugt Kr. Himmelfartsdag, 

hvor turen gik til de historiske steder i Jelling og Christiansfeld. Vejret var som planlagt ganske 

velegnet til turen, og det er vores indtryk at de deltagende havde en rigtig dejlig dag. Ved Jelling 

var der arrangeret guidet rundtur med en helt fantastisk og levende fortæller, som gjorde det hele 

meget mere interessant end hvis vedkommende ikke havde været der, og man i den sammenhæng 

skulle holde sig til det man havde lært i historietimerne i skolen, som for de flestes vedkommende lå 

rigtig mange år tilbage. Ved Jelling blev de obligatoriske sandwich indtaget på græsplænen og de 

opstillede bænke i flot solskinsvejr inden turen gik videre til Christiansfeld og den historiske del af 

byen, som også blev fortalt af et par guider, som også gjorde det fremragende. Her blev der også 

tid til en lille kop kaffe og en kage i eftermiddagssolen inden turen igen gik mod Karup, og et dejligt 

måltid aftensmad på Hotel Karup. 

Byfornyelsesprojektet, som havde trukket ud over de sidste par år, blev i 2017 indviet i forbindelse 

med et ”Åben by” arrangement, hvor formaden for Teknisk udvalg og et par andre sagde et par 

bevingede ord mens nogle børn fik lov til at klippe den røde snor på festlig vis. Projektet var dog 

stadig ikke helt afsluttet og bliver det næppe før i 2018. Der er mange meninger om projektet, som 

vi i øvrigt forsøgte at få inddraget resten af Østergade i da der skulle ny asfalt på. I Allan Cliffords 



fravær havde vi Ib Bjerregaard på besøg idet vi forsøgte at få den røde asfalt på i hele strækningen 

hen til skolen i stedet for den traditionelle sorte asfalt. Det skulle vise sig helt umuligt, idet den røde 

asfalt viser sig at være 4 gange så dyr som den sorte, og i øvrigt har kortere holdbarhed, så det 

ville betyde en ekstra omkostning på ca. 400.000,-kr. i den forbindelse, og det kunne man ikke finde 

i budgettet med asfalt, så derfor blev det den sorte der kom på. Nu er der gået et stykke tid, og de 

værste mishagsytringer om byfornyelsen på de sociale medier har efterhånden lagt sig, og byens 

borgere har vænnet sig til byens nye design. Mig bekendt er der heller ikke det sidste halve år 

væltet flere lygtepæle, som eller burde være synlige for de fleste. Der er tilsyneladende også 

opfundet nye regler for parkering specielt foran Brugsen, hvor bilister holder på tværs af de 

afmærkede parkeringsbåse til trods for både afmærkning og en vis portion sund fornuft, som 

åbenbart er forsvundet for nogles vedkommende, og man kunne måske egentlig godt ønske sig 

ordningen med en lokal sheriff i byen tilbage, så der kunne trænes lidt i parallelparkering i stedet 

for bare at henkaste køretøjerne efter for godt befindende. I efteråret 2017 lykkedes det at få 

aktivitetsområdet foran skolen etableret til stor fornøjelse for byens unge, og med lidt vemod for 

borgerforeningens kassemesters vedkommende, da det deponerede beløb på 562.500,-kr skulle 

frigives fra bankkontoen til projektet. Også juleudsmykningen i Østergade var en del forsinket, men 

blev vist reddet på stregen af Eniig ved opsætning af nogle gule master med en slags lampehus, 

hvori der befinder sig lidt julekugler, der markerer årstiden, hvor man i Bredgade har opsat flotte 

juletræer med lys på, der måske lidt mere dekorativt illustrerer højtiden. 

Som altid var der god søgning til de gratis pølser ved Grundlovsmødet, hvor vejret stort set holdt 

sig til det tålelige under hele arrangementet, som sluttede med at der kun var en enkelt taler der 

ikke dukkede op, eller rettere sagt først dukkede op på grund af en eller anden misforståelse da alt 

var pakket sammen og tilhørerne gået hjem. Sankt Hans blev præget af Eva Merstrands båltale, 

som gav det hjemvendte bysbarn en mulighed for at få hilst på befolkningen efter en årrække at 

have været bosat i udlandet. Eva stillede senere på året op til kommunalvalget, men fik desværre 

ikke stemmer nok til at repræsentere byen i denne omgang. Det gjorde til gengæld Anders Bertel og 

Allan Clifford Christensen, som fremadrettet er talerøret for borgerne i det gamle Karup. I den 

forbindelse lykkedes det også foreningen at få arrangeret et glimrende besøgt tværpolitisk 

vælgermøde kun 5 dage før selve kommunalvalget i Karup Kultur- og Forsamlingshus. Stort set alle 

opstillingsberettigede lister var repræsenteret, og stemningen og spørgelysten var fin, såvel som 

panelet var rigtig gode til at få svaret på det meste. Ca. 70 var mødt op til arrangementet og det er 

ikke så ringe set i forhold til de fleste andre steder. 

Cykelturen som i 2016 blev aflyst på grund af vejret blev til gengæld gennemført i rimelig godt vejr 

i 2017, hvor turen gik til Sdr. Resen naturpark. Her blev der traditionen tro serveret kaffe og 

hjemmebagt kage til de knap 30 deltagere. 

Som en del af byfornyelsesprojektet var det planlagt at Alhedestien skulle tilbage i det gamle 

jernbanespors linjeføring, og det var da også lige ved at lykkes. Desværre gik der miljøstyrelse i 

projektet, og de aftalte ting blev derfor kasseret, hvorfor projektet i skrivende stund er sejlet lidt på 

grund. Vi satser dog på at få italesat det hele igen med lidt ændringer, og håber at vi kan indskrive 

en succes med det projekt i 2018 i stedet for 2017. 

Foreningen har også kortvarigt været viklet lidt ind i projektet med udflytning af lokalhistorisk 

arkiv fra det gamle ledvogterhus til biblioteket. Vores engagement går mest af alt ud på at vi ønsker 

at bevare bygningen, som har historisk betydning for byen og ikke mindst ”Konebanen”, da der 

stort set ikke længere finde bygninger af den slags i deres oprindelige form. Vores store frygt går 



på at Viborg kommune afvikler huset uden at lytte til byens ønske om at bevare bygningen. Karup 

skole har på et tidspunkt haft et ønske om at overtage bygningen til nedrivning for at kunne udvide 

deres legearealer, men det synes vi er en dårlig ide, og mest af alt synes de fleste nok, at det er 

bedre at skolen koncentrerer sig om at få skolen fyldt op med børn og får puttet noget lærdom i 

hovedet på dem, så kan vi lade byens idrætsforeninger tage sig af legeaktiviteterne. Huset kunne 

evt. købes af borgerforeningen sammen med et par andre foreninger og evt. bruges til en form for 

mødelokaler og mulighed for opbevaring af diverse ting. Bygningen har nogle ting der skal rettes af 

hensyn til brandgodkendelser m.v., men ikke mere omfattende end at bygningen formentlig kan 

istandsættes af byens mange frivillige i samarbejde med nogle lokale håndværkere. Driften af 

bygningen, det vil sige ejendomsskat, forsikringer varme, vand og lignende beløber sig til små 

20.000,-kr. på årsbasis, og den byrde vil borgerforeningen ikke kunne magte alene, så derfor ideen 

om at lade flere foreninger træde til og købe bygningen i fællesskab, når Viborg kommune på et 

eller andet tidspunkt beslutter at sætte denne til salg, eller om ønskeligt blot overdrager den til 

byens foreninger. Nu er tiden så småt ved at være inde til at få gjort noget ved tingene, og Peter 

Skovmos Nielsen fra Landsbysammenslutningen har fremlagt en plan som delvis blev præsenteret i 

avisen for et par dage siden. For at planen overhovedet kan realiseres er der en del ting der skal 

undersøges, og der er en del midler der skal tilvejebringes for at det hele kan føres ud i livet. Ideen 

er at bygningen skal sættes i forsvarlig stand og at underetagen derefter evt. kan indrettes som et 

interaktivt kartoffelmuseum. De nærmere detaljer vil jeg ikke komme ind på her, men det er et 

særdeles spændende projekt, og efter min bedste overbevisning vil det være et rigtig godt 

supplement til de planer der om noget lignende i Grønhøj, hvor de fysiske redskaber vil blive en del 

af et andet museum, som fortæller om kartoffeltyskerne og hele opdyrkningen af Alheden. Så 

foreløbig har vi brug for lidt arbejdsro til undersøgelser m.v., og dermed også at Viborg udskyder 

beslutningen om ledvogterhusets eventuelle salg/overdragelse og i værste tilfælde en nedrivning, 

som vi satser på at undgå. 

For så vidt angår udviklingen i byen, så må vi skam konstatere at der stadig er forretningslukninger 

og dermed tynder det noget ud i det aktive gadebillede i bymidten. Hvor vidt vi kan gøre noget ved 

den udvikling, skal jeg lade være usagt, men vi kan opfordre til at man i videst mulig udstrækning 

handler lokalt og dermed medvirker til at de små butikker også overlever, og jo flere butikker der er 

jo nemmere burde det være at tiltrække nye indbyggere til området. For at det kan lade sig gøre, så 

er det nødvendigt at man på rådhuset erkender at landsbyerne skal have ordentlige vilkår, og 

derfor ikke koncentrerer sig om at tiltrække nye borgere i hovedbyen, men også tilskyder til 

udvikling af småbyerne fremfor afvikling. Også bankerne og realkreditinstitutterne bidrager til 

dette ved deres måde at agere på. Med det mener jeg de negative konsekvenser af 

realkreditinstitutternes manglende vilje til at låne penge ud, til folk der er bosat eller ønsker at 

bosætte sig i landområderne. Der er brug for politisk indgriben i affolkningen af landsbyerne i både 

Midtjylland og andre steder hvor realkreditten drives af manglende optimisme og tro på lånernes 

evne til at betale gælden. Det er desværre lidt min opfattelse at placeringen af boligen vægter 

væsentlig højere en lånernes evne til at betale tilbage. Jeg har på det seneste hørt om flere 

eksempler, hvor det har været umuligt at låne til en bolig i Karup om end prisen er relativt lav, men 

problemløst at låne til en bolig i f.eks. Viborg til den dobbelte eller endnu højere pris. På den måde 

affolker vi landområderne, såvel som vi dræber det sidste handelsliv, og det kan ingen have 

interesse i. Borgerforeningen vil derfor i løbet af foråret forsøge at få noget samarbejde i gang med 

gruppen ”Liv på Alheden” som netop forsøger at få fokus på den nævnte problemstilling, og det 

ender formentlig med at vi indkalder til et debatmøde når vi finder nogle politikere der tør tage 

ansvar og bidrage til en løsning. 



Foreningens øvrige aktiviteter i 2018 har i allerede fået tilsendt sammen med 

kontingentopkrævningen, og vi er selvfølgelig altid åben for nye ideer til aktiviteter og ikke mindst 

for ideer der kan få nye medlemmer til at melde sig ind i foreningen. 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til Forsamlingshuset, Handelsforeningen og Onsdagsklubben for 

et godt samarbejde med de aktiviteter vi deler med hinanden. Også i 2018 vil de af vores 

medlemmer der modtager elektronisk information fra foreningen modtage de tilbud som 

forsamlingshuset byder ind med i form af almen underholdning og musikalske oplevelser. Også en 

stor tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde igennem det forgangne år, og allerede nu kan 

jeg afsløre at ingen har planer om at forlade bestyrelsen når vi når til det punkt. Tak til 

medlemmerne fordi i har taget jer tid til at komme her i aften og lytte til denne beretning, og ikke 

mindst fordi i vil hygge jer lidt sammen med os under den efterfølgende spisning. Dermed slutter 

beretningen. 

Tak for ordet.  

Sign 

Frank Larsen 

formand 

  

3. Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Preben Hansen fremlagde og gennemgik regnskabet. 

Preben kunne fortælle at foreningen lige nu har 237 medlemmer.   

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent fortsætter uændret: 

525,-  for erhvervs medlemmer 

180,-  for private medlemmer 

5. Indkomne forslag 

Der var kommet et forslag om ændring af vedtægternes §20. 

Gl.: I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes midler anvendes efter medlemmernes 

beslutning, dog ikke til deling blandt medlemmerne. 

Ny: I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes midler anvendes til almene kulturelle 

formål, i Karup nærområde efter, efter medlemmernes beslutning. 



6. Valg af bestyrelse 

På valg var 

                             Frank Larsen                                genvalgt 

                             Flemming Andersen                 genvalgt 

                             Preben Hansen                           genvalgt 

                              

7. Valg af suppleant 

På valg var 

                             Flemming Just, genvalgt 

8. Valg af revisor 

På valg var 

                             Inge Stordal, genvalgt 

9. Eventuelt 

Peter Skovmos Nielsen, valgt til bestyrelsen i Viborg Landsbysammenslutning, gav en rigtig god 

orientering om status i sammenslutningen og arbejdet.  

Samt at Viborg Kommune har fået et landdistriktsudvalg. 

Forslag fra salen: 

Borgerforeningen skal arbejde for at det gamle foderstof bliver fjernet og der opføres boliger i 

stedet. 

Borgerforeningen skal arbejde for at få opsat et trafikspejl på Engholmvej hvor denne mødes med 

Bredgade, for at sikre trafikken bedst muligt. 

Man skal huske at stemme lokalt, når der kommunalvalg. 

  

Generalforsamlingen blev traditionen tro afsluttet med, Gule ærter med tilbehør. 

  

BESTYRELSEN 

  

  



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

 

SUPLEANTER 

  

  

Cuno Hansen – Flemming Just 

  

  

Flemming Andersen, referent                                Søren Andersen, dirigent 

 


