
Beretning 2003 

 

Det egentlige bestyrelsesarbejde startede efter konstituering af bestyrelsen med første møde 

vedr. lægebilen med Viborg Amt i marts 2003. Lægebilen vender jeg tilbage til i slutningen af 

denne beretning. 
  
Virksomhedsbesøget i 2003 den 24. april ved Trevira-Nickelmann i Silkeborg med kun 17 

deltagere. En rigtig god og interessant tur, hvor vi som nævnt ikke var så mange, som man 

kunne ønske, men en torsdag skal man konkurrere med bankospillet i forsamlingshuset, så det 

er muligt at vi finder en anden ugedag i 2004 til et lignende arrangement. 
  
Prøveudflugt forud for turen Kristi himmelfartsdag blev afholdt den 26. april i regnvejr. 

Nordjylland blev gennemkørt fra øst til vest og nord inden det lykkedes at finde de rigtige 

seværdigheder og et spisested. Det er utrolig svært at vurdere de forskellige udendørs 

seværdigheder en kold og regnfuld aprildag, alt virker trist og forkert, men vi håbede dog på at 

de valgte steder ville blive til medlemmernes tilfredshed på Kr. himmelfartsdag. 
  
Den 30. april mødtes 2 fra bestyrelsen med 2 medlemmer til oprydning i anlægget., det magre 

fremmøde skyldtes ikke mindst at regnen silede ned og at der samme aften var 

generalforsamling i Karup Forsamlingshus. Anlægget bar tydeligt præg af at vi gjorde en indsats 

i efteråret, og derfor var det nemt at få skik på tingene igen bortset fra en enkelt skraldespand 

som havde lidt overlast. 
  
Kristi Himmelfartsdag løb udflugten som planlagt af stablen. I et uovertruffet vejr med højt 

solskin og næsten ingen vind, drog 78 forventningsfulde personer af sted mod det nordjyske. 
Bestyrelsen mødtes som sædvanligt kl. 0630 i forsamlingshuset til brygning af kaffe og smøring 

af rundstykker. Kl. 0800 samledes alle så på parkeringspladsen ved Hotel Centrum og turen tog 

sin begyndelse. Første rast hvor kaffen blev drukket og rundstykkerne indtaget var på 

parkeringspladsen ved Rebild Bakker, herefter gik turen til Brønderslev hvor vi midt i byen tog 

ophold i en stor og smuk Rhododendronpark. I modsætning til 26. april hvor vi som nævnt 

kiggede på parken i styrtende regnvejr, var det denne solbeskinnede dag det smukkeste syn der 

mødte os. Hovedparten af parkens blomster var i fuldt flor, og jeg tror det for de fleste var en 

uforglemmelig oplevelse. Kl. 1230 ankom vi til turens hovedattraktion, Hjørring Kro, hvor vi fik 

serveret en god gammeldags biksemad med spejlæg efterfulgt af en kop kaffe med kransekage. 

Det er mit indtryk at alle fik hvad de kunne spise og herefter drog vi videre vestpå til Lønstrup 

Strand hvor vi slentrede rundt i ca. halvanden time henholdsvis på stranden og i byens små 

butikker. Fra Lønstrup gik turen mod Dronninglund, men bestyrelsen valgte at ændre en smule 

på ruten for at tage en afstikker op til Voergård Slot for så derefter at entrere Dronninglund Slot 

gennem Dronninglund Storskov. Dette udløste en smule uro i bussen, idet det var nogle få 

personers opfattelse at vi var røget ud på en stor omvej, det lykkedes aldrig at overbevise disse 

om at det ikke forholdt sig sådan, men at vores motiv ganske enkelt var at fornøje deltagerne 

med en ekstra synsoplevelse igennem denne smukke natur. Osten blev som planlagt indtaget 

ved Dronninglund Slot og med en smule forsinkelse drog vi herefter den direkte vej hjemad. 

Præcis klokken 20 ankom selskabet igen til parkeringspladsen ved Hotel Centrum i Karup, og 

det er bestyrelsens opfattelse at vi igen havde formået at leve op til de flestes forventninger om 

en god og oplevelsesrig dag. 
  
Midt i juni lånte en skoleklasse anlægget til afholdelse af klassefest, jeg kom tilfældigvis forbi 

den pågældende aften, og det var pragtfuldt at se hvordan børn og forældre hyggede sig rundt 

om i anlægget på medbragte tæpper og lignende. Der blev bagt snobrød, spist pølser og drukket 

sodavand, og det er mit klare indtryk at anlægget denne solbeskinnede sommeraften havde 

været rammen om en god klassefest. 
  
Mandag den 23. juni oprandt dagen for Skt. Hans-arrangementet i anlægget, og en dag med 

omskifteligt vejr var rammen om det hele. På det tidspunkt hvor festlighederne skulle afvikles, 



satte regnen atter ind og det afholdt formentlig nogle stykker fra at møde op. Alligevel trodsede 

mange det dårlige vejr og mødte op til en festlig og til tider tankevækkende båltale af vores 

lokale folketingskandidat Allan Clifford Christensen. Som en ny tradition blev bålet denne aften 

først tændt efter båltalen, og for en gangs skyld lykkedes det ikke at brænde bålet helt ned. 

Regnen havde sat sine spor i bålet og ca. kl. 2100 fortrak de fleste fra pladsen og søgte atter 

hjem i ly. En tak til spejderne for samarbejdet skal lyde i den sammenhæng, og vi ser selvfølgelig 

frem til næste års arrangement, hvor der måske skal foretages et par småjusteringer så folk 

evt. kan komme i tørvejr i tilfælde af regn. 
  
Den 30. juli var dagen for den årlige cykeltur, som i år var med retning mod Dollerup bakker. I 

alt 23 glade cyklister var mødt op foran biblioteket og af sted gik det ad banestien. Den første 

punktering skete umiddelbart efter passage af krydset Genvej/Elmevej hvor Preben måtte ty til 

reparation hos sine svigerforældre på Årestrupvej. Ellers gik turen stort set planmæssigt, når vi 

ser bort fra en enkelt punktering mere som ramte i formandsfamilien, den skyldtes ikke mindst 

dårlig arbejdskvalitet af en tidligere lapning. Tak til Lene for assistance med kaffebrygning, 

kagebagning og kørsel med opsamlingsvogn. I Dollerup var der god tid til at drikke den 

medbragte kaffe og spise kage, og enkelte fik da også tid til at få en gammeldags isvaffel med 

adskillige kugler og skum. Hjemturen blev som tidligere delt i et par hold som valgte at køre i 

forskellige retninger for at komme retur. Der blev dog samling på tropperne igen ved 

rastepladsen i Frederiks og turen sluttede som planlagt kl. 21.15 foran biblioteket. 
  
Den 30. september mødtes et par stykker fra bestyrelsen med borgmesteren og formanden for 

teknisk udvalg i foreningens anlæg til en drøftelse om mulighed for hjælp fra kommunen til en 

gennemgribende istandsættelse/renovering af anlægget. Mødet forløb over al forventning og vi 

blev mødt med en overordentlig velvillig indstilling fra de kommunale repræsentanter. Vi 

spadserede sammen gennem hele anlægget og fik noteret hvilke projekter der efterfølgende 

kunne blive tale om. Alt dette medførte en skrivelse til Karup kommune med en detaljeret 

beskrivelse af foreningens ønsker vedlagt en billeddokumentation der viste de enkelte lokationer, 

hvor der var behov for en indsats. 
  
Den 3. oktober var forsamlingshuset rammen om et nyt tiltag sammen med forsamlingshuset. 

Medlemmer og andet godtfolk var inviteret til ålespisning, og ikke mindre end 54 personer havde 

meldt deres ankomst. Arrangementet må absolut betegnes som en succes, og vil helt sikkert 

blive gentaget i 2004. Konceptet med lidt godt at spise og drikke til en hyggepianist i uformel 

påklædning og uden tvangsdans ramte lige hvor det skulle, og alle tilbagemeldinger har været 

særdeles positive. Vi glæder os allerede til det går løs igen. 
  
Den 4. november modtog vi svar fra Karup kommune på den tidligere nævnte henvendelse vedr. 

renovering af anlægget, af hvilket fremgik at Viborg amt nu havde beset projektet og anlægget, 

og efterfølgende i begyndelse af 2004 forventer at gå i gang med projektet som et 

beskæftigelsesprojekt. Amtet forventer at kunne beskæftige 5-6 mand i en relativ lang periode 

af 2004 med dette, og har samtidigt givet udtryk for at projektet virker spændende og at man 

forventer det afslutte senest ved udgangen af 2004. Vi vender selvfølgelig tilbage til foreningen 

medlemmer med mere information/opfordringer til at besigtige anlægget efterhånden som 

projektet i løbet af året skrider frem. 
  
Den 5. november var datoen for Bøf & bowl, men en vigende tilmelding betød at bestyrelsen var 

nødt til at træffe afgørelse om aflysning. Vi er desværre kommet i den situation at SID hellere 

vil bruge deres medlemmers penge på fornøjelser frem for fagligt arbejde, og disse 

skatteborgerfinansierede fornøjelser kan vi ikke konkurrere med, så på sigt må vi finde på en 

anden aktivitet. 
  
Den 27. december forsøgte vi igen med lidt nytænkning eller måske rettere sagt lidt gammel vin 

på nye flasker. Vi gik i ledtog med forsamlingshuset om endnu et arrangement og forsøgte 

således at genoplive det gammeldags juletræ for børn og voksne. Arrangementet må absolut 



betegnes som en særdeles begrænset succes med hensyn til antal deltagere. Til gengæld er jeg 

dog sikker på at de 15 fremmødte børn og deres forældre havde en fornøjelig eftermiddag med 

julemand og gammeldags fællessang og dans om træet. Uagtet at arrangementet kostede os 

lidt penge, har vi besluttet at forsøge det igen i 2004. Vi vil dog nok forsøge at udsende lidt 

materiale om arrangementet til medlemmerne i begyndelsen af december, så det ikke går i 

glemmebogen som vi tror, er sket i 2003. 
  
Som nævnt i begyndelsen af beretningen lovede jeg at vende tilbage til lægebilen, og det gør 

jeg hermed. Initiativet har jeg tidligere omtalt i den lokale ugeavis, hvor også hele forløbet har 

været beskrevet. Der har været afholdt et antal møder med de berørte parter i løbet af året og 

alle forhandlinger har foregået i en afslappet atmosfære. I slutningen af 2003 var jeg på et 

tidspunkt så sikker på, at nu var der intet som kunne hindre at den omtalte bil kom på gaden, 

men det skulle straks her i begyndelsen af januar vise sig, at der tog jeg fejl. For god ordens 

skyld havde vi allerede på et tidligt tidspunkt overvejet at inddrage Karup kommunes 

hjemmepleje i sagen, men besluttede at trække den del til alt andet var på plads. Karup 

kommune ville under ingen omstændigheder kunne inddrages før tidligst i 2005 eftersom 

budgettet for 2004 var lagt og ikke umiddelbart tog højde for ændring af normeringer ved 

hjemmeplejen. 
Den 13. januar faldt den endelige dom ved et møde i Viborg amts sundhedsforvaltning, og i ugen 

optil det nævnte møde, meldt de lokale politikere ud hvad de mente om ideen. Om 

udmeldingerne fra de lokale politikere har gjort det nemmere for amtet at melde fra skal jeg 

lade være usagt, men det jeg fristet til at tro. Det var en usædvanlig stor skuffelse at læse 

formanden for Karup kommunes socialudvalgs udtalelser i Viborg Stifts folkeblad tirsdag den 6. 

januar, hvor der fremsættes overraskende udtalelser om at responstiderne på udrykninger til 

Karup var forventet at være dårligere end tilfældet var. Og ligeså skuffende var det, at opleve 

formanden for Viborg amts sundhedsudvalg tone frem på fjernsynsskærmen den 13. januar, 

hvor han ikke alene afviste projektet på baggrund af et latterligt lille pengebeløb, men samtidig 

tillod sig for åben skærm med slæt skjult ringeagt, at opfordre borgerne i Karup til i stedet at 

bruge kræfterne på at lære førstehjælp. Når alt dette er sagt, er det stadig min overbevisning, 

at vi ikke skal opgive så let. Det endelige skriftlige svar fra Viborg amt har da også bekræftet 

dette, idet de opfordrer til en fortsat dialog om sagen. Hvordan den videre udvikling i sagen 

bliver, må fremgå af beretningen ved næste generalforsamling. 
  
Således er det lykkedes os at komme igennem det meste af denne beretning, men fremtiden 

bør vel også lige have et par ord med på vejen. Jeg har allerede nævnt projektet med renovering 

af anlægget som må siges at være en del af fremtiden. Lige om hjørnet lurer 

fastelavnsarrangementet hvor vi som sædvanligt tripper rundt og fryser mens de små poder slår 

katten af tønden på parkeringspladsen i Østergade. Om end det er en kold fornøjelse, så er det 

altid dejligt at se de små forventningsfulde børns glade ansigter. Det ville dog være endnu mere 

glædeligt hvis også forældrene meldte sig ind i vores forening. Desværre er det sådan at de 

fleste af vores medlemmer har passeret den fødedygtige alder, og efterhånden kun kan bidrage 

med deres børnebørn. Ikke et ondt ord om det, men lad det være en opfordring til at få de yngre 

borgere i byen til at melde sig ind i foreningen, vi gør jo trods alt en del for denne aldersgruppe. 

Kigger vi lidt længere frem, vil der i slutningen af april igen blive mulighed for at få kigget ind 

på den anden side af hegnet på flyvestationen. Året virksomhedsbesøg vil blive den 21. april 

med afgang i busser fra parkeringspladsen ved pølsevognen, hvorefter turen går til området ved 

de nye helikoptereskadriller og hvad der ellers er blevet bygget siden vi sidst var på stedet for 

et par år siden. Jeg gætter på at vi bliver beværtet med kaffe og lignende præcis som sidst vi 

var på besøg, så det bliver sikkert et tilløbsstykke, ikke mindst henset til prisen for deltagelse. 

Den årlige udflugt er ikke i dette øjeblik endelig besluttet, men et gæt fra min side vil være at 

den bliver usædvanlig. Hvad det så dækker over, må i vente med at finde ud af til invitationen 

ender i jeres postkasse. Ellers vil bestyrelsen pudse brillerne og holde et vågent øje med hvad 

der sker omkring os, og om nødvendigt blande os i samfundsdebatten på lokalt plan, ikke mindst 

for at sikre at Karup kan fortsætte med at være et godt sted at bo. 
  



Jeg vil slutte denne beretning med at takke vores samarbejdspartnere gennem året for et godt 

samarbejde i 2003 specielt Karup kommune, Viborg Amt, Lions Club i Karup, Spejderne, Karup 

Handelsforening og Karup Forsamlingshus. Jeg vil også sige en stor tak til Ivan Nielsen, som har 

valgt at forlade bestyrelsen ved denne generalforsamling, tak for den tid du har passet laden 

med telt og flagstænger og ikke mindst tak for den tid hvor du har stået for udlejningen af teltet. 

Også en tak til den lokale frisør som med jævne mellemrum passer byflaget, og i den forbindelse 

vil jeg gerne fremhæve foreningens sekretær Preben Hansen, som i 2003 nåede at hive flaget 

op og ned næsten 40 gange. Tak til den øvrige bestyrelse og jeres ægtefæller for mange gode 

timer i 2003, jeg håber at det fortsætter i 2004. 
  
  
Sign. Frank Larsen, formand 
  
 


