Beretning 2010

Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 22.
februar 2011.
Der var fremmødt 51 medlemmer inkl. bestyrelsesmedlemmer.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Mathiesen.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1. på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Kuno Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var
korrekt og rettidigt varslet i henhold til foreningens love.
2. Formandens beretning
Osvald Frandsen også kendt som Skomager Frandsen var foreningens eneste æresmedlem, og
fik i sin formandsperiode bl.a. ændret vedtægterne således, at såvel arbejdsmanden som
direktøren kan blive medlem af foreningen, uden først at skulle godkendes af bestyrelsen. Hvis
ikke dette var sket, havde jeg såmænd nok ikke stået her i den rolle i dag.
Årets beretning begynder som så ofte før allerede inden generalforsamlingen, da fastelavn jo
ofte falder lidt tidligt på året i den sammenhæng. Som sædvanligt foregik arrangementet
indendørs i Jethallen, og efter det sædvanlige løben rundt i sidste øjeblik for at finde køller og
snor til at hænge tønderne op i, gik alt jo glimrende og både børn og voksne havde en god dag
inde i varmen.
Generalforsamlingen var som sædvanligt også et tilløbsstykke og det er vel ikke mindst på grund
af de gule ærter, om end bestyrelsen jo helst vil vælge at tro, at det er af interesse for
bestyrelsesarbejdet. Det blev til en enkelt udskiftning i selve bestyrelsen, hvor Jens Jørgen
Antonsen nu igen er med i flokken af arbejdsheste, en enkelt udskiftning på suppleantposten,
som nu beklædes af Steen Würtz, og endelig en udskiftning af den ene revisor, som nu er Britta
Antonsen.
I 2010 lykkedes det så igen at få et virksomhedsbesøg stablet på benene, og den 17. marts gik
turen således i bus mod Skive og bryggeriet Hancock. Det blev en ganske interessant tur, og
der var i alle tilfælde ingen, der kom tørstige hjem fra den tur, der var måske snarere et par
stykker, der havde brug for et gangstativ, så alt i alt en glimrende tur.
Traditionen tro var der oprydningen i Lunden i slutningen af april, og en sluttet skare af folk med
værktøj og handsker hjalp til med at få tingene til at fremstå pænt og nydeligt igen. Lunden er
på en måde vores smertensbarn i den sammenhæng, men det vil jeg sige lidt mere om senere.
Den årlige udflugt blev forventeligt en succes med en dejlig tur i igennem Friisenborg parken,
hvor vi nød kaffen og rundstykkerne, om end det fugtede en smule og var en anelse køligt.
Efterfølgende til Århus og den botaniske have med masser af spændende planter både ude og
inde i væksthusene. Frokosten blev efterfølgende indtaget ved Marselisborg ved mindelunden
inden turen gik videre til dyrehaven, hvor mange fik lejlighed til at komme helt tæt på vildtet.
Norsminde havn blev den sidste destination inden turen atter gik mod Karup og en dejlig middag
på Hotel Karup.

For 7. år i træk var der grundlovsmøde i Lunden, og som sædvanligt var det er blandet skare af
både tilhørere og talere, der mødtes til lidt hyggeligt samvær over en pølse og en bajer denne
eftermiddag. Antallet af tilhørere er nogenlunde konstant på omkring 50 personer, og det er
faktisk ikke så ringe, når man tænker på hvad der kan mønstres andre steder. Eftermiddag kom
til at føles lidt lang fordi Inger Støjberg var forsinket, og det betød faktisk, at der kun var en
håndfuld tilhørere tilbage til at lytte til ministeren. Det blev i stedet til en god og uformel snak
omkring bordet med en øl og en sodavand, vi håber selvfølgelig, at vi igen i 2011 kan skaffe
nogle talere til arrangementet, men det vil tiden vise lidt senere på foråret.
Tilskuerantallet var til gengæld og som sædvanligt overvældende til Sankt Hans arrangementet,
og når man kigger rundt på de fremmødte i den sammenhæng, kan man undre sig lidt over,
hvor få der i grunden i den sammenhæng er medlem af foreningen. Vi har selvfølgelig ingen
ambitioner om at ændre på det faktum, at alle er velkomne, men derfor kan man jo godt undres
over, hvorfor så mange synes at de bare skal køre på frihjul, og intet yde i den sammenhæng.
Borgerforeningen overlever kun så længe, der er medlemmer der betaler et synes vi selv
beskedent kontingent, og vi håber da også på sigt, at lidt flere synes det er en god ide med en
borgerforening og melder sig ind. I den forbindelse kan vi oplyse at kampagnen med at få en
flaske rødvin for at finde et nyt medlem også gælder hele 2011. Båltalen blev på festlig vis holdt
af borgmester Søren Pape Poulsen, der ved samme lejlighed fik set lidt på Lunden og talt med
de mange fremmødte. Som altid en rigtig hyggelig aften, hvor Midsommervisen i flammernes
skær denne gang blev fremført af spejderne.
Årets cykeltur blev med omkring 30 deltagere til en tur ud ad Åhusevej til den nye natursti, hvor
der ved rastepladsen blev tid til en kop kaffe og et stykke hjemmebagt kage, inden deltagerne
til fods gik ad stien langs med åen og nød denne dejlige sommeraften. En dejlig oplevelse, men
med anbefaling om at huske myggebalsam næste gang.
Som et nyt tiltag forsøgte vi den 29. august at arrangere en lille vandretur i Stendal plantage.
Der var sammenfald med byfesten og om det var træthed efter en uges festivitas, eller andre
forhold der afholdt folk fra at møde op skal være usagt, men kun en ganske lille skare mødte
frem til denne ellers veltilrettelagte vandretur. En gang er ingen gang, så vi forsøger igen i 2011
med en vandretur, som det allerede fremgår af aktivitetsoversigten, dog har vi rykket
arrangementet i forhold til den dato der var angivet på den tilsendte aktivitetsoversigt, således
at turen igen kommer til at afslutte byfesten som en del af denne.
Et forsøg med at flytte efterårets arbejdsdag i Lunden til at være en hverdagsaften skulle vise
sig at være en rigtig dårlig ide. Der kom ikke et eneste medlem, og derfor stod bestyrelsen alene
med opgaven. Så fik vi det lært, og senere i generalforsamlingen vil vi forsøge noget nyt i den
sammenhæng, men det vender vi tilbage til.
Årets efterårsfest med Ben & Bajer blev også en økonomisk fiasko, idet kun omkring 35 personer
meldte sig til arrangementet med spisning, sang og musik. Vi er nu helt overbeviste om, at
andre foreningers forsøg på at placere arrangementer både før og efter vores ødelagde det hele.
Det er nu en gang sådan, at folk i Karup ikke har råd til at rende til fest hver 14. dag, og hvis vi
ikke er i stand til at få styr på den del, og få fordelt arrangementerne henover året, så er det
kun forsamlingshuset der nyder godt af lejeindtægten, men det ender også af sig selv, når vi så
vælger at aflyse. Arrangementet, som var ganske hyggeligt og festligt for de fremmødte, kostede
foreningen 1.000,-kr. og en hel aftens arbejde, og det har vi hverken lyst eller råd til fremover.
Der er ganske vist sat et lignende arrangement på aktivitetsoversigten i 2011, men hvis andre
placerer fester lige omkring os i den sammenhæng, forbeholder vi os retten til at aflyse dette.
Således er vi i gang med at skue lidt frem i tiden der kommer, og aktivitetsoversigten er på
traditionel vis fyldt med aktiviteter fordelt henover hele året, hvor vi håber at have ramt de
fleste ting, som kan interessere vore medlemmer. Vi er dog som altid åbne for nye tiltag, hvis

nogle sidder og brænder med en god ide. Vores største problem i 2011 falder glimrende i tråd
med sidste år problem, som i bund og grund er vedligeholdelse af Lunden. Vi må se i øjnene at
vi selv bliver nødt til at finde en løsning på at få fjernet ukrudt og lignende, og det er ikke
nødvendigvis en del af bestyrelsesarbejdet at få taget hånd om den del i bogstaveligste forstand.
Til gengæld har vi besluttet at foreslå en mindre kontingentstigning, som gerne skulle give os
mulighed for at finde et par personer, der mod en mindre present vil have opgaven med at pille
lidt ukrudt op i ny og næ, således at tingene ikke bliver helt uoverskuelige og medfører, at vi
skal arbejde i dagevis på at få skik på tingene igen til glæde for byens borgere.
Vi mener også stadig at den daglige vedligeholdelse sagtens kunne være en form for aktivering
for nogle af områdets kontanthjælpsmodtagere, men om det nogen sinde lykkes at få den del til
at fungere er så usikkert, at vi ikke regner dette for en umiddelbar løsning på problemerne. Vi
vil dog tage kontakt til jobcenteret i den nærmeste fremtid og forelægge problematikken.
Med hensyn til løsning af de trafikale udfordringer i byen, så har vi alle mulige grunde til at
strække armene i vejret, om end det har været en lang og sej kamp, så har det været det hele
værd, og vi kan nu i løbet af året imødese etablering af en lysregulering i krydset
Nygade/Viborgvej. Vi vil også se at det fremover bliver umuligt at svinge fra Årestrupvej fra
Kjellerupsiden og ind i byen netop med henblik på at tvinge trafikken op til lysreguleringen ved
Viborgvej. Vi har sammen med handelsforeningen og skolebestyrelsen kæmpet og vundet
kampen, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi er dog også helt klar over, at det for nogle
få borgere vil medføre en ulempe, ikke længere at kunne svinge fra Årestrupvej og ind i byen,
men overordnet betragtet er alle foreningerne enige om, at det er prisen for at sikre de bløde
trafikanter ved byens institutioner og ved skolen, og når man lige får vænnet sig til det, er vi
sikre på at alle vil være glade for den løsning, som i øvrigt også vil betyde at vi igen får åbnet
for trafik fra Genvej og direkte ud til rundkørslen ved Kartoffelmelfabrikken. En tiltrængt
renovering af fodgængerfelterne på Viborgvej ved Apoteket og hotellet er også på vej, og vil
ifølge vejdirektoratet gøre disse mere synlige for bilisterne.
Aktiviteterne falder tæt i juni måned med både udflugt, Grundlovsmøde og Skt. Hansbål, vi
håber dog alligevel på stor tilslutning fra medlemskredsen, som jo traditionelt plejer at bakke
godt op om disse arrangementer. Vi kan godt afsløre at udflugten i år går til Fyn og ”Den fynske
landsby” såvel som båltaleren bliver Kristian Pihl Lorentzen, der i stor udstrækning har hjulpet
os gennem trafikdebatten med myndighederne, og nu er med til at høste frugten af
anstrengelserne.
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
Karup Bageri, Jethallen, Spejderne, Karup Handelsforening og Forsamlingshuset.
Tak for ordet.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende.Der var ingen
spørgsmål/kommentarer og beretningen blev godkendt.
Beretning for akutbilen.
Så er der atter gået et år, og traditionen tro har vi som altid skulle kæmpe for vores eksistens.
Denne gang er slaget ganske vist slået på den politiske scene uden den helt store dramatik, og
jeg håber endnu engang på at vi kan fortsætte det gode arbejde i en årrække fremover, men
bliver vel også nødt til at forholde mig til et-årige løsninger, for så vidt angår de økonomiske
forlig i Region Midtjylland.

For 3 dage siden kunne akutbilen fejre 6 års fødselsdag, og om end vi havde lovet at udskifte
bilen efter 5 år, så er det først så småt ved at blive aktuelt. Når det først er ved at ske nu,
skyldes det dels at vi da vi satte ordningen i gang, var vi ikke helt sikre på hvor mange
kilometer, der ville blive kørt på årsbasis, og dels ikke vidste med sikkerhed sidste år, om vi
skulle fortsætte. Det med at fortsætte bliver vel også mere et håb end en kendsgerning, og
med lidt held får vi indgået en aftale om at kunne tilbagesælge bilen og får udbetalt resten
hvis ordningen ophører. På den måde er der ingen umiddelbar risiko for, at vi anskaffer en bil
som regionen så efterfølgende bare kan køre rundt i, hvilket de formentlig ej heller har
interesse i.
Den næste større opgave består i foruden udskiftning af bilen, som vi jo har økonomiske
midler til, at skaffe nye sponsorer, således at vi igen kan opbygge den nødvendige kapital til
den næste udskiftning igen om 5 – 6 år eller hvordan fremtiden nu viser sig at gå i retning af.
Vi vil selvfølgelig henvende os til de fleste af de gamle sponsorer, men har da også stor
forståelse for hvis nogle af disse skulle have lyst til at hoppe fra, ikke mindst set i lyset af det
store beløb, som de jo allerede har ydet i den forgangne sponsorkontrakts løbetid.
Jeg har valgt i år at gøre beretningen lidt kortere, ikke mindst for ikke at komme til at gentage
de samme ting, som også er blevet nævnt ved de tidligere års beretninger. Jeg skal dog
nævne, at antallet af udrykninger er faldet betydeligt i 2010 i forhold til 2009 helt præcis med
36. Nu kan man så fremsætte en teori om, at helbredstilstanden er blevet forbedret for
befolkningen i Karup og omegn, men det er vist ingenlunde tilfældet. Faldet i antallet af
udrykninger skyldes alene oprettelse af AMK (Akut Medicinsk Koordination), hvor regionen har
overtaget udkaldet af alle akutkørsler, og hvor de fleste, der ringer 112 kommer i kontakt med
en sundhedsfaglig medarbejder, der tager stilling til, om der skal komme et udrykningskøretøj,
eller om man selv skal forsøge at vakle af sted til læge eller på skadestuen. På den konto har
regionen formentlig sparet en del akutkørsler med Falcks ambulancer, og dermed holdt
omkostningerne nede, men desværre har der så helt sikkert også været fejldispositioner, som
har kostet på anden vis i den sammenhæng.
Der er reddet både liv og førlighed i 2010, så i den sammenhæng har bil og mandskab som
sædvanligt vist deres værd, og ingen har derfor den mindste grund til at stille spørgsmålstegn
ved hverken økonomi eller kvalitet i den sammenhæng.
Til stor overraskelse for de fleste valgte kromanden i Grønhøj, at invitere hele holdet på
julefrokost en søndag den 12. december kvit og frit. Det blev en herlig julefrokost med såvel
de der havde fri, som dem der havde vagten på dagen. Dog var der kun sodavand i glasset til
vagtfolkene, men de øvrige havde en ganske fornøjelig eftermiddag i selskab med Gregers, der
som sædvanlig gav et par numre på guitaren. Der skal derfor herfra lyde en stor tak til
Gregers for den udviste gæstfrihed og den pragtfulde mad fra hele mandskabet på akutbilen,
vi glæder os såmænd allerede til jul igen.
I løbet af foråret tilføres området en ekstra ressource i form af en lægehelikopter, der bliver
placeret i den civile lufthavn. Det er som udgangspunkt meningen, at helikopteren skal være
døgnbemandet, og som det ser ud til skal den dække både Region Nord- og Midtjylland.
Politisk har man en forestilling om, at helikopteren skal være det tiltag, der sikrer hurtig hjælp
til kritiske patienter i hele det nævnte område, men det vil nok være noget illusorisk at
forestille sig, at helikopteren er fremme i løbet af ganske kort tid i det vestjyske, hvis den
samtidig også skal dække hele nordjylland, så lad os nu se, om der virkelig bliver leveret
kvalitet, der står mål med prisen, eller om pengene måske kunne være brugt bedre på andre
alternativer. Når det bliver mørkt og dårligt vejr er det nok bedre at spille oddset på noget
andet end lægehelikopteren, men lad os nu give den en chance for at vise sit værd uden
sikkerhedsnet i form af flyvevåbnets redningshelikopter, som vist har rigeligt at gøre med
patientflytninger i forvejen.

Til allersidst skal lyde en stor tak til sponsorerne, nødbehandlerne, personalet på infirmeriet og
sidst men ikke mindst alle de ambulance-, brand- og politifolk vi til stadighed har et fantastisk
samarbejde med.
Tak for ordet.
Sign. Frank Larsen / formand
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer og beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet for støtteforeningen (akutbilen) og for KBHF, blev gennemgået af kasserer Preben
Hansen.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen fra de tilstedeværende
·

Hvem dækker driftsudgifter til akutbilen; FMD svarede at disse dækkes af regionen
og forsvaret betaler brændstoffet.

·

Mange af områdets beboer har ikke kendskab til at det er KBHF, som er ansvarlig
for støtteforeningen til akutbilen.

Herefter blev regnskaberne godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Der blev godkendt en kontingent forhøjelse på kr. 20,00.
Fra nuværende kr. 130,00 til kr. 150,00.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelse
På valg er:

Flemming Just (villig til genvalg)
Poul Erik Mathiesen
John Jensen

(udtræder)
foreslået

7. Valg af suppleanter
På valg er:
genvalg)

Ole Janum
genvalgt

8. Valg af revisor

genvalgt

(villig til

valgt

På valg er:

Britta Antonsen

(villig til genvalg)

genvalgt

9. Eventuelt
•
•
•
•

Der blev rettet en tak til Frank Larsen for den store indsats i f. m. akutbilen.
Nyvalgte John Jensen præsenterede sig selv for generalforsamlingen.
Formanden opfordrede forsamlingen til at ”reklamere” for foreningen og få naboen til at
melde sig ind.
Opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig den elektroniske information via foreningen
hjemmeside http://www.kbhf.dk/

Formand Frank Larsen rettede en tak til det afgående bestyrelsesmedlem, og dirigenten
afsluttede det officielle møde. Herefter var der traditionen tro gule ærter med tilbehør.

Jens Jørgen Antonsen
Referent

