
Beretning for GELSTED BLADET 30. årgang 2019/2020 

Den samlede bestyrelse vil hermed gerne byde velkommen til dette års generalforsamling for 
Foreningen GELSTED BLADET. Mit navn er Rune Schmidt, og jeg er suppleant i bestyrelsen. 

Fremførelsen af beretningen sker efter bestyrelsens fælles ønske på kollektiv vis. Dvs. det ikke 
nødvendigvis er formanden, som fremlægger, men denne beretning er enstemmigt vedtaget 
og godkendt af den samlede bestyrelse. 

Vores oprindeligt annoncerede og planlagte generalforsamling blev, som nærmest alle andre 
for den tid, aflyst på grund af den verdensomspændende pandemi Covid-19 med dertil 
hørende forsamlingsforbud for mere end 10 personer. Idet vores blad kun udkommer 6 gange 
om året, hvori vi normalt annoncerer vores generalforsamling har vi ikke haft mulighed for at 
benytte denne kanal til, på rettidig vis, at gen-annoncere vores generalforsamling, hvorfor vi 
ekstraordinært har benyttet os af vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, og den lokale 
Facebook gruppe for Gelsted. Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære handlinger. 

30. årgang af GELSTED BLADET har igen været et stabilt år med trofaste støtter med indlæg. 
Her kan nævnes Gelsted Skole, Gelsted Børnehus, Gelsted - Tanderup Pastorat, Gelsted 
Gymnastik- og Idrætsforening, Gelsted Seniorklub, Gelsted Borgerforening og fra tid til anden 
mange andre. Det er vigtigt for vores blad, at der kommer indlæg, idet bladets bestyrelse ikke 
er journalister og dermed opsøgende og forfattende. Vi er derfor selvsagt meget glade for alle 
indlæg, der understøtter foreningen GELSTED BLADET’s formål om at være til gavn for vores 
lokalsamfund. Så hermed mange tak for alle indlæg. 

Vores blad udkommer som før nævnt 6 gange årligt – trykt i A4 format og på omkring 28 sider 
hver gang. Bladet omdeles af vores faste samarbejdspartner for omdeling FK Distribution efter, 
det er opsat, trykt elektronisk og sendt til bestyrelsens godkendelse for derefter at blive 
frigivet til aftalt omdeling. Opsætning, trykning og koordinering foretages af Deslers Grafiske 
Hus. Begge aktører vi nu har haft et samarbejde med i flere år, og vi fra bestyrelsen er meget 
glade og tilfredse med samarbejdet og takker hermed for dette. 

Som vores navn antyder, er vi en forening. Dvs. vi genererer ikke selv indtægter. Vi er derfor 
finansieret af vores trofaste annoncører, som på deres vis får reklame omdelt pr. husstand 6 
gange årligt, og vi som forening har mulighed for at eksistere og bringe alle vores indlæg. Man 
kan sige, det er en win-win situation. Vores regnskab viser, at vi har det til at køre rundt hen 
over året, og vi har en egenkapital, der ligger stabilt. Som sådan et fundament for fremtidig 
eksistens. Men kun så længe vi kan have annoncører i vores blad. Så en særlig tak til alle 
annoncører for jeres bidrag til bladets eksistens. 

Igen i år vil vi gerne gøre opmærksom på vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, hvor vi har 
mange nyttige informationer om annoncepriser, deadlines hen over året, og hvornår bladet 
udkommer. Dertil kommer at hvert blad ligger elektronisk tilgængeligt for alle, så skulle man 
kende nogen, som ikke er omfattet af vores distributionsområde, vil det være oplagt at 
henvise til vores hjemmeside. 
Med disse ord afsluttes dette års beretning, og vi ser frem til det kommende år med indlæg, 
annoncer og godt samarbejde. Tak for det.
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