Beretning for GELSTED BLADET 29. årgang 2018/2019
Fra den samlede bestyrelse byder jeg hermed velkommen til Foreningen GELSTED BLADETs
generalforsamling. Som vanligt vil der blive fremført beretningen. Og som det foregik sidste år,
er bladets bestyrelse enige om en kollektiv tilgang til alle opgaver, hvorfor det ikke
nødvendigvis er formanden, som fremfører beretningen, men i dette tilfælde mig som menigt
bestyrelsesmedlem. Beretningen er forfattet og enstemmigt godkendt af den samlede
bestyrelse.
Det forgangne 29. år for Foreningen GELSTED BLADET har været et stabilt år med fin tilgang
af artikler og historier hen over året, så vi hver gang har kunnet udkomme med et blad på 28
sider. Det kan kun lade sige gøre, fordi vi har mange trofaste indlægsgivere, så som Gelsted
Skole, Gelsted Børnehus, Gelsted Tanderup Pastorat, Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening,
Gelsted Seniorklub, Gelsted Borgerforening og fra tid til anden mange andre. Vi fra bestyrelsen
vil gerne sige ALLE indlægsgivere mange tak for jeres fine indlæg til gavn for GELSTED
BLADET og ikke mindst alle bladets læsere. Uden jeres bidrag intet blad! Vi håber, at der vil
komme ligeså mange indlæg i fremtiden, så vi holder vores lille lokalsamfund orienteret om,
hvad der foregår.
GELSTED BLADET er trykt på fint papir og i alle regnbuens farver. Det gør, at det er en fryd at
se på og læse i. Opsætning og layout sker hos Deslers Grafiske Hus i Assens, og med deres
professionelle tilgang til vores korrekturlæste indlæg fra bestyrelsen, kommer bladet til hver
gang at se så struktureret og indbydende ud. Der skal derfor lyde en tak for samarbejdet, vi
har med Desler fra den samlede bestyrelse.
Vores blad omdeles via FK Distribution til alle husstande i Gelsted skoledistrikt, samt Gelsted
og Tanderup Kirkesogne. Dertil kommer, at vi i bestyrelsen kører rundt med blade på udvalgte
adresser i Ålsbo, Husby, og Ejby. Men vi har også hjælp til dette fra et par seniorer i
henholdsvis Gelsted og Ejby, som vi hermed takker mange gange for hjælpen.
Et blad af sådan en kvalitet koster selv sagt penge at trykke og omdele, hvorfor vi har
annoncører i bladet. Det er bladets økonomiske eksistensgrundlag. Vi er derfor særdeles
taknemmelig for alle vores annoncører og deres bidrag til bladet, og vi takker for året der er
gået med annoncer. Vi håber, at vi til stadighed kan have trofaste og også gerne nye
annoncører, så vores økonomiske fundament fortsat kan forblive. Nøgletallene fremlægges
senere af vores kasserer.
Vi vil også gerne gøre lidt reklame for vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, som har en
elektronisk udgave af vores blade, en liste over vores annoncepriser og kontaktoplysninger for
bestyrelsen og meget mere.
Med disse ord vil jeg på vegne af den samlede bestyrelse for Foreningen GELSTED BLADET
afslutte denne beretning og håber, vi får de andre punkter på generalforsamlingens dagsorden
afholdt i god ro og orden.

