Beretning 2014
Referat fra Karup borger- og Håndværkerforenings generalforsamling den 18.
februar 2015.

Der var fremmødt 72 medlemmer inklusiv bestyrelsen.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Tom Philbert.
Formand Frank Larsen bød velkommen og gik over til punkt 1 på dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Jens Jørgen Antonsen blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning
Formanden startede med, ved navn, at mindes de medlemmer der siden sidste forsamling var afgået
ved døden. Herefter oplæste formanden sin beretning (vedhæftet som bilag).

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet for KBHF blev gennemgået af kasserer Preben Hansen. (vedhæftet som bilag)
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til regnskabet fra de tilstedeværende.
Regnskabet godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent fortsætter uændret i 2016:
475,- for erhvervs medlemmer
160,- for husstandsmedlemmer

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

Forslag:

John Jensen

Villig til genvalg valgt

Tom Philbert

Ikke villig til genvalg

Michael Stenbye valgt

7. Valg af suppleant
På valg er:

Cuno Hansen

genvalgt

Flemming Just

valgt

8. Valg af revisor
Flemming Just fratræder som revisor.
I stedet indtræder Hanne Just.

9. Eventuelt
Et medlem spørger om muligheden for at chef eller lignende på Flyvestation Karup kunne holde et
orienterende møde med Karups borgere om den nye struktur der skal implementeres.
Samme medlem spørger også om muligheden for en orientering om status Karup lufthavn i
forbindelse med DAT’s overtagelse af flyruten til København.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for et møde på flyvestationen, og eventuelt at besøge Karup
lufthavn som et slags virksomhedsbesøg med orientering om lufthavnens status.
Herefter gik de tilstedeværende over til aftenens menu, Gule ærter med tilbehør.

John Jensen, referent

Jens Jørgen Antonsen, dirigent

Beretning 2014
2014 blev igen et år med rekord deltagelse i foreningens generalforsamling med hele 67 fremmødte
til gule ærter og flæsk. De fælles spisearrangementer fortsatte i Forsamlingshuset sammen med
Handelsforeningen og støtteforeningen til huset. Arrangementerne var, dog med undtagelse af det der
løb af stablen den 14. marts en stor succes, som altid giver ros fra deltagerne. Den 14. marts var der

lagt op til smørrebrød og svingom til et par lokale kunstnere, men det blev desværre ikke helt den
store publikumsmagnet, om det skyldes at publikum har ramt en alder hvor deltagelse i ”Vild med
dans” forekommer illusorisk, og at man derfor hellere vil have et godt glas øl og lidt hyggesnak, det
ved vi ikke præcis, men nu er konceptet afprøvet og vi er blevet lidt klogere.
Fastelavnsarrangementet forløb som sædvanlig godt i Jethallen, om end det var nødvendigt at finde
en ny leverandør af boller efter bagerens pludselige lukning. Helle fra OK+ var heldigvis klar til at
sikre den del, så på den måde lykkedes det at gennemføre arrangementet som tidligere. Biografen var
igen med til at sponsere lidt gavekort til de bedst udklædte børn.
Virksomhedsbesøget blev i 2014 en spændende tur til Viborg kommunes store nye rådhus, hvor en
guide gav en god og informativ rundvisning efterfulgt af en kop kaffe og et par småkager. De
fremmødte fik en dejlig aften med masser af information om organisation og struktur på rådhuset,
som i øvrigt drives som ”Stordriftskontor” hvor alle stort set kan se alle. En driftsform som stiller
store krav til medarbejderne, og som for de fleste umiddelbart virker helt uoverskueligt. Ifølge guiden
fungerede arbejdsmiljøet efter lidt tilvænning ganske glimrende, og sygefraværet er ikke højere end
andre steder.
Foreningens årlige udflugt blev en fantastisk tur til den gamle købmandsgård i Bindeballe, hvor alle
deltagerne kunne gense alle de produkter man i gamle dage kunne købe hos de lokale købmænd, det
være sig fernis, og andre dagligdags kemikalier som tidligere blev brugt i husholdningen, og det endda
i de originale emballager. Også de gamle cigaretpakker kunne man stifte bekendtskab med, og mange
erkendte at de i deres tidlige ungdom ofte købte de velkendte 5 styks pakninger med cigaretmærket
York eller Eifel. Kaffen og rundstykket blev indtaget samme sted inden turen gik videre til Odense,
hvor Jernbanemuseet var rammen om udflugten det meste af eftermiddagen. Her var der til gengæld
også nok at kigge på, og ikke mindst det gamle skilt fra stationsbygningen i Karup vakte
gensynsglæde, såvel som alle de spændende gamle lokomotiver og togvogne, som en del af
medlemsskaren jo henset til deres alder sagtens kunne huske at have kørt i. Vejret var dejligt solrigt
og sidst på eftermiddagen gik turen hjemad igen med stop i Brædstrup hvor vi for andet år i træk
indtog aftensmaden med stor succes. Der var som sædvanligt arrangeret lidt amerikansk lotteri til at
fordrive tiden retur til Karup i bussen. Alt i alt en rigtig god udflugt hvor 52 personer havde valgt at
deltage.
Grundlovsmødet blev en rigtig god oplevelse i 2014, hvor vi for det første startede en time tidligere
end vi plejer, og hvor vi besluttede at give gratis pølser til de der købte drikkevarer, så ikke mindst
derfor valgte godt og vel 110 personer at lægge vejen forbi. Det var også lykkedes at stille det hidtil
stærkeste hold talere, henset til at alle med undtagelse af Søren Pape Poulsen var
folketingsmedlemmer eller kandidater, så der blev talt som om valgkampen var startet, om end det jo
først efter planen er i 2015. Sankt Hans arrangementet blev en lidt tynd forestilling om end taleren
Dennis Lind Pedersen fra Rema 1000 gjorde sit til at sætte lidt gang i tingene, og man må nok
konkludere at lidt pølser og sodavand ikke kan stå alene i et sådan arrangement, men at der også skal
være nogle der tager initiativ til at synge for ved Midsommervisen og måske arrangere lidt snobrød
til ungerne fremadrettet. Det er dog spejderne, der står for den del, men hvis ikke det skal blive for
trist, skal der nok snart tages initiativ til en smule fornyelse. Den årlige cykeltur gik igen til Dollerup
Bakker med hele 27 deltagere, der nød både kaffen og den dejlige hjemmebagte kage som Lene igen
havde kreeret.

2014 blev også året hvor vi valgte en nyt medlemsfremstød i form af en biografreklame, og ikke
mindst at tegning af et husstandsmedlemsskab udløste hele to biografbilletter til medlemmerne. Ideen
gav lidt nye medlemmer ikke mindst på grund af arrangementet med åben by, hvor en del besøgte
standen i forsamlingshuset og fik tegnet medlemskab. Det samlede medlemstal og dog stadig tæt på
status quo i forhold til tidligere, ikke mindst på grund af den naturlige afgang, som Vorherre tager sig
af, og som vi ingen indflydelse har på.
Lunden byens grønne perle og vores evindelige problem med hensyn til vedligeholdelse fik en
tiltrængt omgang, hvor vi fik ryddet højen for ukrudt og anskaffet nye planter for hele 32.000,-kr. i
form af flere rododendron, som vi håber vil vokse sig store og flotte og sætte præg på ikke mindst
arrangementerne omkring Grundlovsdagen og Sankt Hans.
De unges hærgen og knuste flasker fortsatte også i 2014, men en gruppe forældre valgte i august at
tage initiativ til at forsøge at få dette bragt til ophør. Derfor mødtes vi i en lidt større sammenhæng
og besluttede at forsøge at komme de unge i møde og lytte til deres ønsker. Dette foregik i samarbejde
med repræsentanter for både forældre, SSP-repræsentanten, spejderne, ungdomsklubben,
skolebestyrelsen, Natteravnene og ikke mindst borgerforeningen, som jo lider under
efterladenskaberne. Resultatet af mødet blev hurtigt bragt til udførelse, og en lille flok unge mødte
glad og fro op og fik lært lidt maskinbetjening under kyndig vejledning af en lokal anlægsgartner,
som var de egentlige initiativtagere til projektet. SSP-konsulenten skaffede det økonomiske grundlag,
og allerede den efterfølgende lørdag eftermiddag var tingene effektueret, og de unge kunne med
stolthed benytte den nye bålplads med de flotte bænke, hvor de fremadrettet har lovet at holde orden,
og via forældrene skaffe brænde til bålet, således at dette ikke fremkommer ved brugstyveri hos
spejderne.
Foreningens arbejde i byfornyelsesprojektet fortsatte også i 2014, hvor vi deltog i en række møder
sammen med andre interessenter fra byen. Arbejdet og fremtidsplanerne blev på et tidspunkt
offentliggjort i avisen, dette medførte en del sure miner i og med at man nu pludselig kunne se, at vi
på en eller anden måde havde sovet i timen, og at den fremlagte plan absolut ikke ville virke
fremmende for byen. Dette medførte en række nye møder, hvor den gensidige forståelse betød at
planen blev revurderet og prioriteret således at de to handelsgader fik første prioritet og dermed
allerede i 2015 vil medføre lidt renoveringsarbejde som på sigt vil få handelsgaderne til at virke lidt
mere tidssvarende end det er tilfældet for nærværende. I skrivende stund er der stadig lidt
usikkerhed om hvordan bybilledet kommer til at se ud i fremtiden, det foreløbige projekt som for
nylig er blevet præsenteret i gruppen af landskabsarkitekterne har ikke vakt den helt store
begejstring om end vi har en forventning om at handelsgaderne påbegynder renoveringen en gang
efter sommerferien i år.
2014 blev også året hvor vi som forening valgte at sætte lidt fokus på indbrud og derfor valgte at
omdele lidt materiale om ”Nabohjælp” netop for at imødegå indbrud og røverier. Umiddelbart ser
det ud til at medlemmerne rundt om i byen har taget godt imod dette, og på flere af byens villaveje
er der efterhånden kommet flere og flere skilte op med ”Nabohjælp”. Vi tror og håber at endnu flere
vil tilmelde sig ordningen, så vi på den måde kan hjælpe hinanden med at gøre Karup til et godt og
trygt sted at bo.
Aktiviteterne i 2015 er udsendt sammen med kontingentopkrævningen tidligere på året, og der er
for så vidt intet nyt under solen i den sammenhæng. Vi knokler løs med at få de sædvanlige ting
arrangeret og krydser fingre for at statsministeren venter med at udskrive valg til efter

grundlovsmødet, som bestemt bliver lidt mere festligt og fornøjeligt, hvis det afholdes inden
folketingsvalget.
Udflugten arbejdes der også på, og vi kan da sagtens afsløre at spisningen i forbindelse med denne i
år bliver hos Hanne & Frode på Rindsholm Kro. Resten hører i om senere når vi har programmet
klar.
Til slut skal lyde en stor tak til byens øvrige foreninger for et godt og konstruktivt samarbejde i
forbindelse med ikke mindst byfornyelse og sidst men ikke mindst det fantastiske samarbejde med
handelsforeningen og forsamlingshuset ved spisearrangementerne som jo allerede er i gang igen i
år. Tak til Jens Jørgen Antonsen for indsatsen med at dele erkendtligheder ud til medlemmernes
runde fødselsdage, en bedrift som har fundet sted ikke mindre end 36 gange i 2014. Også en stor tak
til bestyrelsen for jeres tålmodighed med mig som formand og det glimrende samarbejde vi har haft
gennem det forgangne år.
Tak for ordet.
Sign. Frank Larsen, formand

