
Referat af Generalforsamlingen i Gredstedbro Borgerforening 
Torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 på Gredstedbro Hotel 

 
 

 

1. Valg af Ordstyrer 

Johan Jensen blev valgt.  

 

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 

Bestyrelsen præsenterede sig selv 

 

Der var ca. 19 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

 

3. Formandens årsberetning 

Jette forestod årsberetningen om årets gang for bestyrelsens arrangementer og arbejde. Årsberetningen 

kan læses nederst i denne mail. 

 

4. Kasserer aflægger regnskab 

Hanne Nielsen forestod regnskabet for 2012.  

 

Spørgsmål /kommentarer til årsberetningen og regnskabet.  

 

Yrsa:  Godt arbejde. Vedr. foredrag at der ikke var flere, tror det var fordi der er så meget for folk. Gøre 

brug af opslag i uge avisen og ikke kun plakat ophæng. 

Godt at gå sammen med spejderne til julemandsvækningen og Menighedsrådet til fastelavn.  

Ønske om en aktivitetskalender på den nye hjemmeside, som Jette kunne fortælle er med i tankerne. 

 

Regnskabet og årsberetningen godkendt. 

 

5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: 

Efter tur afgår: Helle Mølholm og Jens Schmidt ingen ønskede genvalg.  

Da der ikke var nogle af de tilstædeværende der ønskede at gå ind i bestyrelsen og bestyrelsen ikke har 

kunnet finde nogle emner, blev punktet henlagt under evt. til videre drøftelse. 

 

6. Valg af revisorer 

Johan Jensen IKKE på valg i 2013 (valg i 2014) 
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Hans Toft Hansen var på valg og blev genvalgt. 

7. Jernved Sognearkiv aflægger regnskab. 

Ole Steinmeier: da der ikke er nogen økonomisk mellemværende mellem Borgerforeningen og Jernved 

Sognearkiv, blev der ikke aflagt regnskab.   Ole, kort om året gang i Jernved Sognearkiv, nye 

indkøb/aktiviteter m.m.   

 

 Valg af repræsentant:  

Niels Lundgård gik ud  

Johan Jensen blev valgt 

 Valg af suppleant: 

Erik Hansen blev genvalgt 

 Valg af Revisorer: 

Hans Nielsen blev genvalgt 

Spørgsmål /kommentarer til Jernved Sognearkiv: 

Der var ingen kommentarer/spørgsmål til årets gang i Jernved Sognearkiv. 

 

8.    Oprettelse af Bypark gruppe: 

Borgerforeningen ønskede oprettelse af en bypark gruppe som tovholder i byparken. Gruppens opgave er 

at kigge efter i byparken. Skal der ryddes op eller andet, er noget i stykker m.m. Der blev valgt 3. 

repræsentanter for 1. år. 

Der er mange projekter at arbejde med på pladsen. Borgerforeningen har et sponsorat fra fondssøgning på 

10.000.00 kr. som skal bruges i 2013. samt, at få renoveret det gamle klubhus på sigt.  

 

Ole Steinmeier og Hans Toft Hansen blev valgt.  

Hanne Nielsen som repræsentant for borgerforeningen. 

 

9.     Evt. 

 

Lone fortæller kort om arbejdet i Lokalrådet, kommunikationen til politikkerne og samarbejdet.  

Jørgen Elsted Hansen, vurdere at det er en fejl at Gredstedbro ikke fik deres eget Lokalråd, da han mener at 

byen ville have stået stærkere i en storkommune.  
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Forsøgskommune, hvor Gredstedbro er under, her skal der bl.a. drøftes: Hvad er tankerne med de små byer 

i en storkommune. 

 

Karstensminde: 

Jørgen orientere herom: 

Undring over hvorfor kommunen ikke vil lade byen købe/drive Karstensminde i privat regi. Der er prøvet 

forskellige muligheder med Kommunen vil ikke lade bygningen sælge/til en rimelig pris. 

P.t. er projektet sat i bero, men Jørgen mener ikke at projektet er lukket. Jørgen mener at Lokalrådet skal 

tage emnet med til mødet med politikkerne. 

Kort orientering herom, ved spørgsmål kan Jørgen Elsted kontaktes. 

 

Blåstue eksistere fortsat det næste år. 

 

Udstykning af byggegrunde på Kjærmarken. Der er næsten ikke flere udstykninger, da udstykningen tager 

tid, burde emnet tages med på budget mødet med politikkerne her i foråret. Lone tager det med. 

 

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i Gredstedbro Borgerforening. Eneste punkt på 

dagsordenen: Gredstedbro Borgerforenings fremtid. 

 

 

Ref.: Jette Thomsen 

 

 

 

ÅRSBERETNINGEN 

 

Året 2012 startede i GBF med generalforsamlingen sidste torsdag i februar. Der var ca. 25 fremmødte inkl. 

bestyrelsen. GBF bestyrelse, er glade for opbakning til generalforsamlingen. 

 

MEDLEMMER: 

Vi har oplevet det er svært, at få betalende medlemmer. Vi har drøftet dette i bestyrelsen: Hvordan der 

skaffes flere medlemmer. Tidligere har bestyrelsen + ambassadør går rundt til alle husstande, for at sælge 

medlemskab. Dette følte vi var en kæmpe opgave som vi ikke magtede, og følte ikke at det gav så mange 
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flere medlemmer, at det var alt den tid det tog værd. I foråret sad bestyrelsen i stedet i hallen i uge 4, som 

var meddelt i Kongeånyt, dette gav desværre heller ikke så mange flere medlemmer.  

Ambassadør og bestyrelsesmedlemmer husstandsomdelte folder med oplysninger om indbetaling.  

Vi må konkludere, at medlemmer vi mangler flest af er børnefamilier og unge. Under 1/3 del af 

Gredstedbro er medlem i GBF. 

 

FASTELAVN: 

For første gange blev Fastelavnsfesten afviklet i samarbejde med Menighedsrådet - Som start på dagen var 

der børnegudstjeneste i Gredstedbro Kirke, og derefter tøndeslagning i Kongeåhallen, et rigtig godt 

arrangement. Godt samarbejde med Menighedsrådet.  

 

FOREDRAG: 

I marts planlagde GBF, en foredragsaften vedr. "Gredstedbro skibet" med foredragsholder: Lektor Bo 

Ejstrud. Konklusion: Dette arrangement ikke faldt i byens interesse, eller havde borgerne ikke tid, der kom 

15 personer. Jer der fandt vejen forbi Hotellet, stor tak. Foredraget var bestemt interessant og tror dem der 

var med, fik god viden med hjem. 

 

  

AFFALDSINDSAMLING: 

I april måned var der affaldsindsamling, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det var 4. år 

vi prøvede dette arrangement og GBF syntes det er et godt initiativ.  

Mange tak til alle der deltog ved dette arrangement. Toyota Ribe sponsorerede rundstykker/kaffe og 

drikkevarer + sponserede en bil til rådighed til transport af affaldet, stor tak. 

Jens vil fortsat gerne stå som tovholder for arrangementet, selvom han fratræder bestyrelsen. 

  

BYPARKEN: 

 Byparken og arealet dernede har taget meget tid for bestyrelsen, at holde det grønne område. Tak til de 

der har hjulpet os og en stor tak til AV for at holde stykket ved det gamle klubhus. GBF har været nødsaget 

til at tilkøbe slåning af græsset i byparken. I sommer er klubhuset blevet malet (maling sponsoreret af John 

maler, tak for det) bestyrelsen synes bestemt at det har pyntet  

Der har været flere arrangementet dernede, børnefødselsdag, voksen fester m.m. En del unge har ophold 

sig der, det giver til tider en del oprydning, men bestyrelsen håber på et tidspunkt, at vi måske kan lære de 

unge mennesker at tage ansvar for egen handling. Bestyrelsen ved, at det ikke altid er nemt, men er trods 
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alt glade for at de bruger stedet, så de ikke hænger rundt andre "dumme" steder i byen. Opfordring til at 

borgere i byen lægger vejen forbi på gåture m.m. så de unge ikke føler at der ikke er opsyn med stedet.  

   

SANKT HANS: 

I juni måned skriver kalenderen Sankt Hans og dette arrangementet løb som tidligere år af ved søen. Kent + 

nogle hjælpere stod for salg af pølser og drikkevarer. Talen stod præsten Ulrik for, tak for dette. Bestyrelsen 

har erfaret, at nogle synes tiderne for båltale m.m. var for upræcise, dette er taget til efterretning.  

 

BYFEST: 

I august måned blev der afholdt Byfest.  

GBF stod som forrige år, bl.a. for morgenkaffen lørdag formiddag/børneteltet og andet forefaldende 

arbejde. Ugen op til byfesten, afholdtes Tour de Åge, med lokale der cyklede penge ind til foreningerne i 

byen. Dette arrangement må man sige giver penge i kassen. Ikke mindre end 53000. kr. blev cyklet ind i 

2012, som blev ligeligt fordelt imellem de 4 foreninger. Stor tak her skal lyde til alle der gjorde dette til en 

fantastisk sjov/hyggelig aften ved Hotellet, samt hjælpen ved Byfesten. 

 

I år vil der ikke blive afhold byfest, hvad der sker fremadrettet vides ikke endnu. 

 

INDVIELSE AF BYPARKEN: 

Tak til de få der fandt vejen forbi vores officielle indvielse af byparken. Igen er bestyrelsen i tvivl om folks 

interesse ikke var så stor eller dårlig dag, men ikke mange fandt vejen forbi byparken. Tak til Andelskassen 

for sponsorat af traktementet. 

 

UNGFEST: 

Nov. 2012, afholdtes der i samarbejde med diverse foreninger, ungfest i Kongeåhallen. Konceptet, at der j.f. 

lovgivningen ikke blev solgt alkohol til unge under 18. år. Dog kunne vi ikke forhindre at de unge havde 

drukket hjemmefra. Der deltog 202 unge, stor ros og positiv tilbagemeldingen. Der var ingen større 

problemer med at de unge havde holde deres egen forfest. Konceptet til at trække de unge til var 

musikken. God samarbejde ved dette arrangement.  

 

Arrangementet blev igen afholdt i februar 2013. 
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JULEMANDSVÆKNING/JULETRÆSFEST: 

De 2 julearrangementer, julemandsvækning og juletræsfesten valgte GBF at aflyse i 2012. Vi i bestyrelsen 

synes der var for lidt opbakning de forgangne år, derfor ikke følte at vi kunne finde ressourcerne hertil. 

Derfor valgte GBF, at bakke op om spejdernes julemarked og i forbindelse med spejdernes optog, blev 

juletræet på torvet tændt.  

Bestyrelsen vurdere ikke at byen er stor nok til at afvikle lign. arrangementer af 3. gange samme weekend. 

 

JULEBESLYSNING: 

Julebelysningen, har i 2012 stort set fungeret optimalt.  

Juletræet på torvet sponsorerede Inger Gejl, det var rigtig flot, mange tak for det. Bestyrelsen synes også at 

lyset var flot på torvets juletræ. Fremad rette er planen at lyset bare skal tilsluttes og så fungere. Kun lyset 

på torvets træ skal monteres. Grundet til at elektrikeren var Allan Krogh fra Bramming og ikke en lokal, er 

at Allan i samarbejde med Mogens Kiholm for 2. år siden i samarbejde opsatte lyset. Da der er garanti på 

lyset, var det Allan Krogh der måtte opsætte nyt lys i 2012.  

GBF er klar over at lyset nogle steder brændte til hen i januar, tag det som ekstra kredit for de dage i 

december 2011 hvor lyset ikke virkede.  

 

HJEMMESIDEN: 

Hjemmesiden er blevet opfordret til at lade Kongeånyt genopstå på gredstedbroegnen. Der afholdes møde 

med diverse repræsentanter/foreninger fra Kongeånyt, tirsdag d. 5. marts i Kongeåhallen. Hjemmesiden vil 

lade sig modernisere ved at etablere en ny hjemmeside med nyt design. Dette ikke mindst for at spare 

penge, da den etablerede hjemmeside er dyr i drift.  

 

Stor tak til Åge for tro tjeneste i over 10 år at have hejst flaget ved diverse lejligheder. GBF har købt en kurv 

til Åge som tak. Ny flagmand er: Kristian Søndergaard. 

 

Nu står vi så ved en ny generalforsamling, og det er tid til at vælge en ny bestyrelse. 2. af vores bestyrelses 

medlemmer; Helle Mølholm og Jens Schmidt ønsker ikke genvalg. En stor tak med en kurv til Helle og Jens 

for deres arbejde i bestyrelsen. 
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Arbejdet for sidste år er gjort og et nyt og forhåbentligt begivenhedsrigt år venter forude.  

 

Tak til opmærksomme borgere der har orienteret eller andet som GBF burde vide, vil vi gerne rette en tak. 

 

Som det fremgår på dagsordenen punkt 9., er GBF blevet opfordret til og har lyst til at oprette en bypark 

gruppe, der tager sig af pladsen men kun som tovholder. Det er ikke planen at den gruppe skal stå for alt på 

pladsen, men evt. skaffe hjælp ved oprydningsdage m.m. planen er om et par år skulle pladsen gerne kunne 

passe sig selv. udover lidt opsyn m.m. 

 

Takke bestyrelsens medlemmer for alt det arbejde det har krævet at sidde i BF, tak for jeres store indsats.  

 

Dette var GBF årsberetning for 2012.  

Tak. 

 


