
 

Beretning – 24. årgang – 2013-2014 
 

Denne beretning som jo starter fra april 2013, til april 2014, er Gelsted Bladets regnskabs 
år, vil heller ikke afvige meget fra andre beretninger fra de forrige år. 

I år  holder vi generalforsamlingen her på holmegården 

Bladet er stadig inde i en positiv udvikling, vi har øget oplaget til 2400 stk. – der er masser 
af stof. 

Vi har fået en aftale med Gelsted Handel og Erhverv, de køber 100 blade, der bliver delt ud 
til de 4 nærmeste tankstationer på motorvejen.  

 Bladet har bragt mange aktuelle artikler i årets løb, 
 Stadig gode historier fra det gamle Gelsted og omegn, som efter mine informationer er 
meget populære af bladets læsere.  
 – Tak til bl.a. Hans Jensen, og også vores egen Karsten, for de gode fortællinger om de 
gamle dage. 

Kirkens 4 sider, bliver nu lavet af Grethe Hansen tror jeg, og står flot og overskueligt i 
bladet, og det kører perfekt. 

Brugsen har jo fået en ny uddeler, og vi har et fint samarbede med ham, og han vil 
fremover bruge brugsens side til information om arrangementer i brugsen, i stedet for 
annoncer. Fint. 

Bladet har også i år hjulpet Gelsted Handel med omdeling af årskalender, der som noget 
nyt var indlagt som midtersider i december nummeret. 

Bladet prøver, igennem Karsten at få en aftale på plads med skolen.  – De køber en side til 
skolestof, og bladet giver en side til de unge/eleverne, som skal lave siden selv !. Vi må se 
om det bliver til noget. 

Redaktøren, mig, havde nogle mega store problemer med både telefon og internet, lige op 
til februar nummeret, men det lykkedes på hængende hår alligevel at få bladet ud til tiden. 



Vi har haft lidt frafald af annoncører, mest vel grundet krisen, med lukninger til følge, men 
fået endnu flere store annoncører, så der kan vi ikke klage. 

Jeg vil gerne takke dem der har gjort en stor indsats for at skaffe nye annoncører, her kan 
jeg bl. a. anden fremhæve Bent, og Karsten 

Igen samme Bent, er jo vist stadig top reporter, der leverer meget godt stof til bladet, tak 
Bent, vi håber du bliver ved med det, - men også Karsten er lige i hælene på ham, og har 
leveret mange gode artikler til bladet, så vi håber han også fortsætter med det, det er 
dejligt med 2 top reportere i vores lille blad. Dette kunne måske anspore resten af 
bestyrelsen til at konkurrere lidt med de 2. 

Jeg vil også takke Anne Marie, for perfekt korrekturlæsning, det kan hun bare. 

Jeg takker også Gunvor for fint og godt samarbejde med regnskab m.m. der er styr på det. 

Og også en tak for godt samarbejde til resten af bestyrelsen, med en opfordring om at 
komme med lidt mere stof til bladet. 

Jeg havde på Gelsted Blades vegne søgt Danske Bank fonden, om penge til at udvide 
blades nuværende sider på 20 til 24 sider, jeg havde bedt om 20.000 kroner, men fik aldrig 
svar, men prøver igen. 

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen, og takke Børge 
Jensen for stadig at ville dele Gelsted Bladet ud i Ejby, trods problemer. 

Jeg vil også rette en tak til Bent for at skaffe os dette fine lokale til at afholde vores 
generalforsamling i. 

Bladet vil gerne invitere bestyrelsen med ægtefæller til en uformel middag, der vil blive 
afholdt hos mig fredag den 9 maj. Kl. 18 

Jeg håber på at vi fortsætter det gode samarbejde og opbakning i bestyrelsen, så bladet 
kan se en god fremtid i sin 25. årgang i møde. 

Steen Asbjørn 
   Formand 
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