Beretning – 27. årgang – 2016-2017

Så er der igen gået et år siden vi sidste gang sad her på Holmegården, og holdt
generalforsamling i Gelsted Bladet.
Denne beretning, der jo gælder fra april 2016, til april 2017, som er Gelsted
Bladets regnskabs år, ligner nok beretningerne fra de forrige år igen, og igen,..
og alligevel ikke, da der jo var lidt nyt på programmet, både godt og skidt.
Bladet er stadig inde i en positiv udvikling, vi udgiver nu 2400 stk. – der er
masser af stof, næsten hver gang. - Der har 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 m.m. 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.
Her sidst artikler om at der kommer fibernet til Gelsted, som jeg personligt kun
drømte om.
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 ikke mere et problembarn, med at aflever stof, aflevere for meget
stof, og overholde deadline. De prøver nu fremover at kordinere det lidt, og
det er lykkedes en del.
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 er stadig ikke blevet til noget. – Vi troede ellers
det ville begynde, da der kom en ny leder på skolen. De må jo have 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 stadig 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 i år kun haft lidt frafald af annoncører, grundet med lukninger, men fået
endnu flere både store og små annoncører, så der kan vi ikke klage.
Jeg vil også her takke Karsten for de mange artikler og historier han kom 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. Desværre er Anne Maries syn ikke længere så godt, så hun har valgt at
stoppe, så jeg vil igen sige tak for det store og hyggelige arbejde med
korrekturen du lavede, og det var rigtig hyggeligt.
Til gengæld har Lone Warren påtaget sig jobbet som korrekturlæser, og jeg
skal hilse at sige, - hun gør det fortræffeligt! – Tak Lone, ser frem til vores
forhåbentlige lange samarbejde om det.
Jeg takker igen også Gunvor for fint og godt samarbejde med regnskab m.m.
der er styr på det.
Også en tak igen til Jakob for revisor jobbet.
Jeg vil også gerne takke, selv om de ikke er tilstede, alle vore annoncører, for
uden dem intet Gelsted Blad.
Og også en tak for godt samarbejde til resten af bestyrelsen, med en
opfordring om at komme med lidt mere stof til bladet.

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen.
Vi har nogle rigtig hyggelige møder, og snakken går højt.
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. 2016. 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 9. juni. Kl. 18
Jeg håber på at vi fortsætter det gode samarbejde og opbakning i bestyrelsen,
så bladet kan se en god fremtid i sin 28. årgang i møde.
Og her til allersidst : Det er så med stor beklagelse at jeg skal meddele at,
Karsten, Kirsten, og Anne Marie, ønsker at træde ud af bestyrelsen af
personlige grunde.
De har alle 3 gjort et fantastisk arbejde for Gelsted Bladet, Kirsten i den tid
bladet har eksisteret, og vi vil alle savne dem. 1000 vis af tak for jeres indsats.

Steen Asbjørn
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Referat
af
generalforsamling i Gelsted Bladet
torsdag, den 27. april 2017

Afbud fra Gunvor Schmidt (stedfortræder Rune Schmidt)

Der var følgende dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, stemmetæller samt protokolfører
Rune Schmidt valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt
varslet.
2. Beretning
Beretning v/formanden. – Beretningen kan ses på Gelsted Bladets hjemmeside:
www.gelstedbladet.dk.
Beretningen godkendt uden bemærkninger.
3. Regnskab
Rune fremlagde regnskabet for Gelsted Bladet fra april 2016 – april 2017. – Regnskabsåret går fra
april til april.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. – Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Valg til bestyrelsen
På valg: Kirsten, Steen, og Birgitte
Steen og Birgitte blev genvalgt – Kirsten ønskede ikke genvalg.
Karsten ønskede at træde ud af bestyrelsen, der skulle derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Peder W. Jensen og Lone Warren blev valgt ind i bestyrelsen.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Suppleant Anne Marie Petersen – ønskede ikke genvalg.
Kirsten træder ind som suppleant – ligeledes blev Rune valgt til suppleant.
7. Valg af revisor
Erik Jacob Petersen blev genvalgt som revisor.
8. Valg af revisorsuppleant
Irene Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at bestyrelsen fortsat skriver indlæg til bladet.

Lone Warren

