
 

Beretning – 25. årgang – 2015-2016 
 

Denne beretning, der jo gælder fra april 2015, til april 2016, som er Gelsted Bladets 

regnskabs år, vil jo nok ligne beretningerne fra de forrige år igen, igen.., og alligevel ikke, 

da der jo var lidt nyt på programmet. 

I år holder vi igen generalforsamlingen her på Holmegården,  

Bladet er stadig inde i en positiv udvikling, vi udgiver nu 2400 stk. – der er masser af stof, 

næsten hver gang. 

Bladet har så haft 25.års jubilæum, det gik lidt stille af sig, men vi havde en meget flot 

markering af alle årene i bladet.  

I denne årgang, har der endda været så meget stof at vi flere gange igen måtte op på 28 

sider, at vi så i det efterfølgende nummer dårligt havde stof til 24 sider, og måtte ty til 

vittigheder for at fylde ud, er så desværre også en kendsgerning. Det samme skete også 

sidste år. 

Bladet har bragt mange aktuelle artikler i årets løb, om udvikling m.m. her i Gelsted. 

Kirkens 4 sider, vist lavet af Grethe Hansen tror jeg, og står stadig flot og overskueligt i 

bladet, og det kører stadig perfekt. 

GGI&F er stadig et problembarn, med at aflever stof, aflevere for meget stof, og overholde 

deadline. De prøver nu fremover at kordinere det lidt, men det vil jeg se før jeg tror det. 

Brugsens uddeler Henrik, har vi et fint samarbejde med, og han vil stadig fortrinsvis bruge 

brugsens side til information om arrangementer i brugsen, i stedet for annoncer.  

Desværre er han nød til at holde op, grundet dårlig ryg, så når der kommer en efterfølger, 

håber vi da på godt samarbejde, der også. 

Bladet har også i år hjulpet Gelsted Handel med omdeling af årskalender, der var indlagt 

som midtersider i december nummeret. 

Vi har også i år haft 4 ekstra sider, betalt, med billeder fra Gelsted Marked. 



Vores samarbejde med skolen blev ikke til noget. – Vi troede ellers det ville begynde, da 

der kom en ny leder på skolen, og vi fik en artikel fra dem, men det blev også den eneste. 

De har for travlt på skolen til at få gratis omtale af hvad der sker på skolen, i vores blad, 

men det bestemmer de jo selv. 

Gelsted Bladet vil gerne stille en side til rådighed for eleverne, eleverne skal selv lave den, 

og det skal være en fast aftale, men det lykkedes nok heller ikke. Jeg er nok stadig lidt 

pessimistisk her. 

Vores samarbejde med Lokaludvalget, og Borgerforeningen, kunne være meget bedre. Vi 

her på Gelsted Bladet, har jo faste datoer på at udkomme, deadline, mit håb var at 

foreningerne i Gelsted, ville tænke lidt på dette, og så prøve at holde deres møder og 

arrangementer, så bladet kunne omtale det. Altså nå at komme med i bladet. Bladets 

deadline er jo ikke hemmelig, og kan altid læses på Gelsted Bladets hjemmeside. 

Dette er jo helt gratis for dem, så jeg forstår ikke at man ikke gider gøre sig den ulejlighed, i 

foreningerne, klubber, m.v. 

Vi har igen i år haft lidt frafald af annoncører, mest vel grundet krisen, med lukninger til 

følge, men fået endnu flere både store og små 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. igen fremhæve Bent. 

Jeg vil også her takke Bent og Karsten for de mange artikler og historier de kommer med til 

bladet, uden dem, ikke meget blad.  

Karsten vil nok protestere lidt her, da det ikke blev til så meget fra ham, men lidt har også 

ret. 

Jeg vil også igen 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. 

I år vil jeg sige en stor tak til Birgitte for det store og flotte arbejde hun havde med bladets 

25 års jubilæum.  

Også en tak til Jakob for revisor jobbet. 

Og også en tak for godt samarbejde til resten af bestyrelsen, med en opfordring om at 

komme med lidt mere stof til bladet. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Dorte, for de fine artikler hun har skrevet om 

hvem der laver bladet, altså bestyrelsesmedlemmerne, der mangler vist kun Gunvor som 



kommer i næste nummer, og Birgitte, for at vi alle er blevet præsenteret for Gelsted 

Bladets læsere. 

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen. 

Vi har nogle rigtig hyggelige møder, og snakken går højt. Her vil jeg dog gerne lige lave 

noget om, så vi på fremtidige bestyrelsesmøder følger dagsordenen, og først ved kaffen 

begynder at snakke privat, om alt andet end Gelsted Bladet. 

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

generalforsamling i, håber du vil og kan hjælpe os med det fremover. 

Ikke at forglemme igen  -  KIRSTEN – Hun har jo de sidste år inviteret  til middag efter vores 

November bestyrelsesmøde,  - og det gjorde hun så gudskelov igen her til 

bestyrelsesmødet nov. 2015. Det har jo næsten udviklet sig til en god tradition, ingen pres 

fra bestyrelsens side, men det var bare så godt. 1000 tak Kirsten, og Arne ikke at glemme. 

Her til slut vil Bladet gerne invitere den nuværende bestyrelse med ægtefæller til en 

uformel middag, der vil blive afholdt hos Dorte, fredag den 13. 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 26. årgang i møde. 

Og her til allersidst : Vores allesammens kære ven Bent, har valgt at træde ud af 

bestyrelsen, hvilket jeg er meget ked af, men hvis helbredet ikke vil det samme som Bent 

ønsker, må vi jo acceptere det.  

Bent 1000 tak for dit store arbejde og hjælp med Gelsted Bladet i mange år, jeg håber du 

stadig vil komme med stof til bladet, nu som freelancer, og ellers slappe af med Inge og 

nyde livet. – Tak igen. 

Steen Asbjørn 
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Referat fra Generalforsamling i Gelsted Bladet den 28.april 2016  
 

1. Rune Schmidt blev valgt som dirigent. Der valgtes ingen stemmeoptæller. Karsten Laursen blev 
valgt som protokolfører. 

2. Formandens beretning afslørede at bladet som i foregående år er i en positiv udvikling. Bladet 
trykkes hver gang i 2400 eksemplarer med 24 eller 28 sider. Året var bladets 25. jubilæumsår. 
Kirkens sider fungerer godt. G.G.I.F. giver stadigvæk jævnligt problemer. Der er åbenbart i 
idrætsforeningen hyppige problemer med intern afstemning af stof til bladet fra diverse 
afdelinger. Brugsen har vi et godt samarbejde med og håber det vil fortsætte under en ny 
uddeler. Samarbejdet vi længe har efterlyst med skolen er stadigvæk ikke blevet til noget. Vi 
havde som i tidligere år 4 sider med fotomontager fra Gelsted Marked. Samarbejde med 
Lokaludvalg og GHI kunne ønskes meget bedre. Annoncører er i fremgang, mest takket være 
Bent ”smed” Nielsen. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

3. Kasseren fremlagde og gennemgik årets regnskab. Regnskabet blev godkendt uden 
kommentarer. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
5. På valg var Karsten Laursen og Gunvor Schmidt. Begge blev genvalgt. 
6. På valg var Anne Marie Petersen og Bent Nielsen. Anne Marie blev genvalgt, medens Bent ikke 

ønskede genvalg. Som ny suppleant i stedet for Bent valgtes Lone Warren. Tlf. 61161115. 
7. Som revisor genvalgtes Jacob Petersen. 
8. Som revisorsuppleant genvalgtes Irene Jensen.  
9. Under evt. blev et gammelt smertensbarn bragt på bane. Det høres stadigvæk med mellemrum 

fra forskellige steder i områderne, at bladet ikke bliver leveret i postkassen. Formanden vil igen 
tage kontakt til distributionsfirmaet med henblik på en afklaring af problemet. Der skal findes en 
løsning. Denne gang skal forsøges sendt en skriftlig klage/forespørgsel. Desuden blev under evt. 
afklaret, at vi stadigvæk må bruge Bents garage til afsætning af blade. Forudsat bladene sættes 
af i hans garage og ikke i byggemarkedet, hvor han selv skal hente de tunge kasser. Formanden 
giver POST DANMARK besked, at bladene altid må stilles der. Også når ingen er hjemme. 

 
Den 29. april 2016 
 
Karsten Laursen 


