
Beretning for Foreningen GELSTED BLADET 32. årgang 2021/2022 

Fra den samlede bestyrelse byder jeg hermed velkommen til Foreningen GELSTED BLADETs 
generalforsamling. Som vanligt vil der blive fremført en beretning. Beretningen er forfattet og 
enstemmigt godkendt af den samlede bestyrelse. 

I det forgangne år har Covid-19 igen budt på nedlukning i vores samfund og som følge deraf, har 
der ikke været afholdt aktiviteter på vanlig vis, som kunne omtales i vores blad. Det til trods er alle 
6 udgaver udkommet. 

Igen i år vil vi gerne takke vores trofaste annoncører, der bidrager til bladets drift og gør det 
muligt, at det kan trykkes og omdeles 6 gange årligt. Vi håber fortsat, at vi kan bevare vores gode 
forhold til alle annoncører, og de stadig har lyst til at annoncere i vores blad og måske nye også vil 
komme til. 

32. årgang af GELSTED BLADET har på trods færre af arrangementer og aktiviteter modtaget 
mange fine indlæg fra trofaste indlægsgivere som Gelsted Skole, Gelsted Tanderup Pastorat, 
Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening, Gelsted Seniorklub, Gelsted Borgerforening samt øvrige 
foreninger i lokalområdet. Derudover er vi i bestyrelsen også særdeles glade for, at både Gelsted 
Vand og Gelsted Fjernvarme har benyttet vores blad til at informere om deres aktiviteter og 
fremtidsplaner. 

Det er som de forrige år Deslers i Assens, som har stået for opsætning og trykning af vores blad. 
De har en meget professionel tilgang til opgaven, og der er en god dialog os imellem. Vi er i 
bestyrelsen særdeles glade for dette samarbejde.  

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 Gelsted, Ålsbo, Husby og Ejby m.fl. Men vi har også hjælp til dette fra et par seniorer i 
henholdsvis Gelsted og Ejby, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dem mange tak for 
hjælpen.  

For at opfordre så mange som muligt til at sende indlæg til vores fremtidige blade, har vi på sidste 
bestyrelsesmøde gennemgået og opdateret vores liste med mailadresser i håbet om at komme ud 
til så mange som muligt, der kunne have lyst til at fortælle om aktiviteter i deres forening til glæde 
for bladets læsere. Denne opfordring kommer, fordi vi i bestyrelsen ikke er journalister og dermed 
ikke er opsøgende og forfattende. 

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, har alle tilkendegivet, at de ønsker at forsætte, men 
alle, der kunne have interesse i at være en del af vores forening, er altid velkomne.  

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 til 
bestyrelsen og meget mere. 

Med disse ord vil jeg på vegne af den samlede bestyrelse for Foreningen GELSTED BLADET afslutte 
denne beretning. Vi ser frem til det kommende år med indlæg, annoncer og godt samarbejde.  


