
Beretning 2019 

Referat fra Karup Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 12. 

februar 2020.  
  

Tilstede: 89 medlemmer incl. bestyrelsen. 

1. Valg af dirigent 

Søren Andersen foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

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 atter gået et år, og nu er vi samlet igen og ser formentlig frem til de gule ærter og flæsket, 

men inden de bliver serveret, skal i lige have denne beretning og et par andre formaliteter klaret. 

2019 var året hvor vi skiftede navn og fik justeret vores vedtægter, så vi på sigt kan slå os sammen 

med handelsforeningen, og om alt går vel, så er det formentlig tættere på end nogensinde før. Vi har 

for en lille måneds tid siden holdt møde om en evt. sammenlægning, og er enige om en foreløbig 

model for hvorledes tingene kan komme til at fungere. Jeg vender tilbage til den del når vi når lidt 

længere ned i dagsordenen og skal til at vælge bestyrelse. 

2019 har været præget af de samme aktiviteter som de foregående år, hvor vi som altid starter med 

lidt fællesspisning sammen med de øvrige foreninger, og hvor der altid er mere end udsolgt, 

opvasken, som er vores spidskompetence, er i alle tilfælde kæmpestor hver eneste gang. Fastelavn 

blev som altid en succes ikke mindst for børnene, som hyggede sig med tøndeslagning om end den 

ene tønde var noget sejlivet og overlevede de mange slag en times tid inden den blev til 

pindebrænde. 

2019 blev året hvor Alhedestien kom på plads mellem kirken og kartoffelmelfabrikken, og det er 

blevet rigtig flot. Tænke sig at det skulle tage 7 år at få det projekt på plads, det er helt utroligt. 

Foreningens rolle som fødselshjælper i den sammenhæng kan vi være stolte over, jeg er sikker på at 

det ikke var lykkedes, hvis ikke vi var gået ind og havde overtaget kommunens rolle som forhandler 

mellem de involverede parter. Alhedestien er endvidere i årets sidste måneder blevet opdateret med 

ny asfalt helt fra Ilskov til Karup, og det ser ud som om at man har planer om at fortsætte arbejdet 

de næste år indtil man på sigt rammer Viborg, hvilket ifølge planen vil tage ca. 5 år hvis den 

økonomiske ramme ikke udvides, ellers vil det kunne gå hurtigere. Cykelstien til Hessellund og 

videre hen til vejen ved Egelund er derimod gået lidt i stå, og her ser det ud som om kæden er 

hoppet helt af i og med at den foreløbig ender ved indkørslen til lufthavnen, hvilket kun gavner de 

pensionister der dagligt cykler ud for at samle tomme flasker og dåser på parkeringspladsen ved 

lufthavnen. Det er et besynderligt sted at lade cykelstien ende, og der findes da heller ikke noget, 

der minder om en fornuftig forklaring, ud over at pengene der ganske vist var afsat til projektet flere 

år i træk åbenbart forsvandt, eller pludselig skulle bruges andet steds. Vi må se hvad fremtiden 



bringer på det område, inden vi får set os om, er der jo gået 4 år siden vi valgte nyt byråd, og så kan 

det måske være at projektet kan få lidt opmærksomhed igen i relation til at skaffe stemmer til de 

lokalt opstillede kandidater. Nok om cykelstier eller mangel på samme i denne omgang. 2019 var 

også året hvor det lykkedes at få oprettet Karup-Kølvrå Byforum, som på sigt skal fremstå som 

talerør for både Karup og Kølvrå i relation til Viborg kommune, hvilket på sigt også gerne skulle 

bevirke at udviklingen af de to byer kommer til at følge en koordineret plan, som de tilsluttede 

foreninger selv er med til at udvikle. Som det er i øjeblikket, har vi næstformandsposten, og det er 

mit håb at vi dermed stadig også har god mulighed for at være med til at præge den fremtidige 

udvikling i byerne. Karup-Kølvrå Byforum er også overordnet organisation for Bypedellerne, og 

dem har de fleste formentlig allerede stiftet bekendtskab med, når de færdes rundt i byerne og 

hjælper med at holde orden og udfører småopgaver som desværre ikke længere varetages af det 

kommunale system. Bypedellerne udfører ikke opgaver for private og på privat ejendom, om end 

det kunne have været dejligt, så har man brug for en havemand, så må man selv købe sig til den 

hjælp. Antallet af Bypedeller er faktisk forbavsende stort, og det er meget glædeligt at så mange har 

lyst til at give en hjælpende hånd med at holde orden i vores byområder. Karup-Kølvrå Byforum er 

også udbyderen af Info-systemet som har skærme til at hænge forskellige steder i byen hvor man 

kan følge med i de aktiviteter som de tilsluttede medlemsforeninger udbyder offentligt eller til deres 

medlemmer. Også her har vi været med til at udvikle og få systemet i drift, og i vil derfor også altid 

kunne se borgerforeningens aktiviteter vi på disse skærme, såvel som i kvit og frit vil kunne finde 

aktiviteterne i den fælles bykalender på internettet. Den finder i på adressen www.kkak.dk Her kan 

man hurtigt klikke sig ind på de forskellige datoer og se hvilke foreninger der tilbyder aktiviteter, 

hvad enten det er sociale, kulturelle, sportslige og for den sags skyld kirkelige aktiviteter. Set med 

borgerforeningens øjne, er Karup-Kølvrå Byforum netop det koordinerende organ, som på sigt skal 

få foreningerne til at samarbejde meget mere på tværs end det tidligere har været tilfælde, og det 

skulle så også gerne medføre at vi ikke hver især planlægger aktiviteter der konflikter med de 

øvrige foreningers aktiviteter, og dermed er med til at ødelægge foreningernes økonomi i relation til 

det store arbejde de fleste udfører i den allerbedste mening. Borgerforeningens medlemmer vil dog 

til stadighed modtage elektroniske nyheder via mail, hvis man ellers har tilsluttet sig systemet ved at 

fortælle os hvilken mailadresse man ønsker dette tilsendt på. Via informationsmailen modtager man 

som regel også informationer om de fleste offentlige arrangementer i forsamlingshuset og hvad vi 

ellers skønner kan have interesse for medlemskredsen. Nu sidder nogle måske og tænker på hvorfor 

vi formidler nyheder fra forsamlingshuset, og det skyldes den simple grund at Borgerforeningen er 

en af de foreninger der står bag forsamlingshuset, og dermed også har ret til at deltage i 

forsamlingshuset generalforsamling med op til 7 stemmeberettigede medlemmer, og dermed kan 

være med til at øve indflydelse på driften af huset. Tilsvarende er vi også en af de foreninger der 

står bag Onsdagscaféen, som i år fylder 2 år. Også her er vi en del af bestyrelsen, og er med til at 

arrangere forskellige aktiviteter til gavn for de der kommer i caféen. I den sammenhæng skal det 

nævnes at caféen er et socialt tilbud til dem, der er faldet ud af arbejdsmarkedet, hvad enten det 

skyldes arbejdsløshed eller alder eller noget helt tredje, og således skal det, betragtes som et sted, 

hvor man er med til at forhindre at ensomheden skal forpeste den enkeltes hverdag, hvis man føler 

at livet er på vej i den retning. Som udgangspunkt kommer der knap 20 personer hver onsdag og 

hygger sig med en god snak og en tår kaffe. Nogle onsdage er der foredrag eller underholdning på 

programmet, og det bedste af det hele er at det er ganske gratis at være med, man betaler kun for det 

man spiser og drikker. 

Når vi ved næste punkt skal høre kassereren fortælle om økonomien, så vil i opdage at 

kassebeholdningen er blevet reduceret med 115.000,-kr., og det skyldes at pengene var øremærkede 

til borde/bænkesæt rundt om i byen. Således er der kommet borde og bænke op lige her udenfor 

http://www.kkak.dk/


forsamlingshuset, på Torvet  lige på den anden side af gaden, ved biblioteket, ved P-pladsen i 

Østergade, ved Bager Nørgaard og ved SuperBrugsen. Alt sammen efter aftale med Viborg 

Kommune, som havde tildelt os pengene. Opsætningen fik vi klaret ved hjælp af bypedellerne, så 

det hele er blevet ordnet på den billigste måde.  

2019 har som sagt budt på de sædvanlige arrangementer, og vi synes egentlig at det hele er gået 

rigtig godt. Udflugten til Tyskland for at kigge på storke i Bergenhusen bød desværre på lidt 

regnvejr, men senere blev vejret tåleligt da vi ankom til Friedrichstadt, hvor vi kunne nyde 

eftermiddagskaffen. Jeg er også rigtig godt tilfreds med at der ikke var noget brokkeri over at der 

ikke blev gjort stop ved grænsen for at handle. Til gengæld bilder jeg mig ind at de fleste fik et 

solidt måltid mad med store håndskænkede snapse til i Rødekro. 

Også det årlige grundlovsmøde gik godt med stort set de sædvanlige talere som vi har set de 

tidligere år, og ikke mindre end 120 personer lagde vejen forbi til en bajer og en pølsesnak, hvis 

man kan kalde det sådan. Jeg var dog en anelse betænkelig omkring afviklingen af dette, da 

daværende statsminister havde valgt at afholde folketingsvalg samme dag, men ingen aftaler blev 

svigtet og alt i alt havde vi igen en dejlig dag. I den forbindelse skal der lyde en tak til folkene fra 

Onsdagscaféen, der stillede op og serverede kaffe til den del af de fremmødte der ønskede det. Det 

har vi i øvrigt aftalt at de gør igen i år. 

2019 var også året hvor vi igen lavede et virksomhedsbesøg, denne gang på den nye politistation i 

Holstebro, hvor vi var omkring 15 personer der fik en spændende rundvisning i deres nye domicil. 

Midt- og Vestjyllands Politikreds er i øvrigt Danmarks største arealmæssigt, så det forklarer vel 

hvorfor det nogle gange tager lidt tid inden myndighedspersonerne dukker op, når man har ringet 

efter dem. Nå, men vi fik set det meste af stationen og endda aflagt besøg i detentionen, hvor 

opholdet langtfra ligner et hotelværelse, så lad endelig være med at satse på en overnatning der. 

Karup vandt ikke lokaldysten, men vi deltog trods alt, og det er det vigtigste, har jeg ladet mig 

fortælle, om end det trods alt er sjovere at vinde. Det kommer vi nok heller ikke til i år, men der er 

vi til gengæld flere til at deltage om alt går vel, det er nemlig således, at Karup og Kølvrå deltager 

sammen, og dermed er vi flere indbyggere der har mulighed for at deltage. Fremadrettet vil 

arrangementet være skiftevis i Karup og Kølvrå, og således afvikles det igen i år i Karup, men til 

næste år kommer det til at foregå i Kølvrå. Lokaldysten afvikles i år den 13. maj, og minsandten om 

det ikke var lige der, hvor vi for længst havde arrangeret virksomhedsbesøg. Det har jeg så til 

gengæld efterfølgende flyttet til dagen efter, så vi drager på besøg den 14. maj til Midtjysk Brand- 

og Redning i Viborg med afgang fra Biblioteket kl. 18.30 i private biler. Aktivitetsoversigten på 

vores hjemmeside og infoskærmene i byen er rettet til med denne nye dato. 

Årets hekseafbrænding foregik i 2019 på en søndag, og det gik jo ganske fint med båltale af Stine 

Damborg og flot bål med heks og hele svineriet som spejderne havde arrangeret. Ca. 250 var mødt 

op til denne traditionsrige aften, hvor der som altid blev sunget Midsommervise og hygget med 

kaffe, pølser, snobrød og hvad der ellers hører til. Egentlig kunne det være dejligt hvis vi kunne 

nøjes med at samles et sted for at fejre Skt. Hans, for arbejdet med at få arrangementet stablet på 

benene er jo lige stort hvad enten der kommer 250 eller 500, og det kunne måske også være med til 

at styrke sammenholdet lidt mere. 

Årets cykeltur blev noget kortere end vi plejer, men til gengæld ikke mindre spændende. Turen gik 

som bekendt ad cykelstien ud til enden af denne ved lufthavnen, og derefter ned til fiskehytten hvor 



cyklerne blev parkeret og turen fortsatte til fods med Peter Skovmos Nielsen som guide. Her gik 

turen gennem terrænet hvor kloge folk for mange år siden havde gravet og regeret for at få vandet 

til at fordele sig og gøre jorden frugtbar. I princippet ser det ud som om vandet løber opad, og om 

end det er en sandhed med modifikationer, så er det interessant at betragte. Efter spadsereturen og 

Peters fortælling var der kaffe og kage ved fiskehytten inden turen igen gik hjem til Karup. Så 

endnu engang tak til Peter for turen. 

Spisearrangementerne, som jeg allerede omtalte i starten, har som nævnt været en succes i flere år, 

og vi fortsætter da også det gode samarbejde med handelsfolkene, forsamlingshuset og 

onsdagsklubben fremover. Spisningen i januar er allerede overstået, og sammen med lidt af vores 

fælles kapital har vi bidraget til at gøre forsamlingshuset mere anvendeligt i og med at vi i 

fællesskab har doneret den 70” skærm der er blevet opsat i den lille sal. Dermed bliver lille sal 

pludselig interessant som mødelokale og mindre foredrag, og det er faktisk allerede i gang hvor det 

første af en række foredrag fra Aarhus Universitet bliver streamet på udvalgte tirsdage. Som et led i 

samarbejdet med forsamlingshuset, sender vi selvfølgelig invitation ud på mail til jer, så i kan se om 

det er noget i kunne få lyst til at deltage i. Det koster gratis at komme ind, men til gengæld koster 

det så en lille smule, hvis man vil have en tår kaffe eller lignende under arrangementet, som varer i 

2 timer med en indlagt pause på 20 min. 

I 1968 var der gang i forsamlingshuset med et lokalt rockorkester der kaldte sig The Pets, det var 

før jeg flyttede til området, så jeg kan af gode grunde ikke huske det. Det håber vi til gengæld, at 

mange af jer andre der er jævnaldrende eller lidt ældre end mig kan, for vi forsøger nemlig den 27. 

marts at samle orkesteret igen og give den fuld gas. Det bliver helt fantastisk sjovt at se de gamle 

rockere og mødes til en aften med god mad og dans og musik her i huset. Borgerforeningen støtter 

selvfølgelig op om arrangementet, som laves til fordel for forsamlingshuset, så vi kan få det 

renoveret og gjort endnu mere tidssvarende. Vores bidrag i den sammenhæng bliver opsmøgede 

ærmer og gang i opvaskebørsten som altid. Vi håber og tror at mange af jer vil komme og være med 

til at gøre det til en festlig aften, om end vi fra bestyrelsen i stor udstrækning befinder os ved 

køkkenvasken og opvaskemaskinen. 

Som jeg nævnte i indledningen af denne beretning, så har vi formentlig en 

foreningssammenlægning ventende lige om hjørnet. Vi har ændret vores vedtægter og skiftet 

navnet. Vi har også haft et par møder, hvor vi har drøftet modellen for hvordan foreningerne kan 

blive til en. Om alt går vel, så regner jeg med at vi henover foråret og sommeren får smeltet de to 

foreninger sammen, og måske vil det så til næste år medføre lidt finjusteringer af vedtægter og 

lignende, men det kigger vi på til den tid. Vi er i alle tilfælde klar til at byde handelsfolkene 

velkommen i kredsen. 

Et sidste kig i krystalkuglen inden jeg slutter denne beretning viser en kommende udflugt Kr. 

Himmelfartsdag som formentlig går til Nordjylland i år. Vi håber også at byfornyelsen, som det ser 

ud som om ikke er helt færdiggjort, kan komme på den kommunale dagsorden igen, så f.eks. 

Østergade ikke skal fremstå som en tidslinje af den historiske udvikling med 3 forskellige slags 

gadelamper hvoraf de gule allerede er blevet delvis grønne af algebelægninger. Det ser ærlig talt lidt 

trist ud, og jeg håber at vi kan få de folkevalgte lidt mere ind i kampen i den sammenhæng. Der er 

brug for at vi selv er med til at skubbe på udviklingen og være med til at tale tingene op, og evt. få 

sat lidt fokus på byens ledige byggegrunde. Området er jo stadig fuldt af liv og masser af foreninger 

som gerne vil være med til at sætte området på det kommunale landkort. 



Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med byens øvrige foreninger, og vil her på falderebet sige 

tak til Karup-Kølvrå Byforum, Karup Handelsforening, KKIK, Karup Forsamlingshus og 

Onsdagsklubben for hyggeligt og velfungerende arrangementer i året der gik. 

Sluttelig skal lyde en stor tak til Flemming Just og Cuno Hansen som forlader bestyrelsen i aften. 

Tak for indsatsen, det har været en fornøjelse at have jer med, og vi håber at vi stadig ser lidt til jer 

fremover ved vores arrangementer. Også tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og 

udbytterigt samarbejde, jeg ser frem til de mange opvaske der venter her i køkkenet. Sidst men ikke 

mindst, tak til jer medlemmer fordi i er mødt op her i aften for at lytte til denne beretning og hvad 

der nu ellers kommer til at ske. 

Tak for ordet.  

Sign. 

Frank Larsen 

Formand 

Formandens beretning taget til efterretning af forsamlingen. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Kassereren Preben Hansen fremlagde foreningens regnskab til godkendelse, hvilket skete uden 

bemærkninger. 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentsatser foreslået ændret fra bestyrelsens side til 550,-kr for Erhvervsmedlemmer, 190,-kr 

for Husstandsmedlemmer og 95,-kr for enlige på gammel ordning (der er kun 4 medlemmer tilbage 

på denne ordning). Dette blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

Frank Larsen, Preben Hansen og Flemming Andersen genvalgt. 

7. Valg af suppleant 

Flemming Just og Cuno Hansen afgår, sidstnævnte af helbredsmæssige årsager. Dennis Lind 

Pedersen og Lars Hvid Jørgen vælges som suppleanter for henholdsvis 1 og 2 år. 

8. Valg af revisor 

Inge Stordal genvalgt. 



9. Eventuelt 

BESTYRELSEN 

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

 

SUPLEANTER 

Dennis Lind Pedersen – Lars Hvid Jørgensen 

  

  

Flemming Andersen, referent                                Søren Andersen, dirigent 

 


