
 

Beretning – 23. årgang – 2012-2013 
 

Denne beretning som jo starter fra april 2012, til april 2013, som er Gelsted Bladets 
regnskabs år, vi ikke afvige meget fra andre beretninger fra  de forrige år. 

I år er der dog også dette nye at vi ikke holder generalforsamlingen på kroen, men her, for 
at sprede vores støtte til forskellige annoncører i bladet. 

Bladet er inde i en positiv udvikling, vi har øget oplaget til 2300 stk. – der er masser af stof, 
vi har også til dels fået fat i Tanderupområdet, der også sender pænt med stof til bladet. 

Bladet har bragt mange aktuelle artikler i årets løb, 
 - Striden om nedlægning af togstationer, skole ombygninger, osv, og stadig også gode 
historier fra det gamle Gelsted og omegn, som efter mine informationer er meget 
populære af bladets læsere.  
 – Tak til bl.a. Hans Jensen , og også vores egen Karsten, for de gode fortællinger om de 
gamle dage. 

Kirken har udvidet deres sideantal fra 3 til 4 sider, og kirkesiderne bliver nu lavet af Lisbeth 
Tjørnehøj, og står flot og overskueligt i bladet, så de besværligheder vi – dvs. redaktøren 
(mig) før har haft ang. aflevering af materiale inden deadline, nu forhåbentlig er fortid. 

Bladet har også hjulpet Gelsted Handel med omdeling af årskalender, der som noget nyt 
var indlagt som midtersider i December nummeret. 

Vi har haft lidt frafald af annoncører, mest vel grundet krisen, med lukninger til følge, men 
fået endnu flere store annoncører, så der nu faktisk ikke er plads til flere i bladet. 

Jeg vil gerne takke dem der har gjort en stor indsats for at skaffe nye annoncører, her kan 
jeg bl. a. anden fremhæve Bent. 

Igen samme Bent, er jo nok vor top reporter, der leverer meget godt stof til bladet, tak 
Bent, vi håber du bliver ved med det, - men også Karsten har leveret mange gode artikler 
til bladet, så vi håber han også fortsætter med det, det ville være dejligt med 2 top 



reportere i vores lille blad. Dette kunne måske anspore resten af bestyrelsen til at 
konkurrere lidt med de 2. 

Omdelingen af Gelsted Bladet er blevet meget dyrere, grundet at vi før havde en særaftale 
med en medarbejder fra Tryksagsomdelingen, så vi fik delt bladet ud til avistarif. 
Nu er han gået på pension, og en anden er kommet til, og her er ingen kære mor, vi skal 
betale ved kasse et, som er månedsomdeling, og ca. dobbelt så dyrt ! 

Jeg har på Gelsted Blades vegne søgt Danske Bank fonden, om penge til at udvide blades 
nuværende sider på 20 til 24 sider, jeg har bedt on 20.000 kroner, så må vi se om det fører 
til noget, hvis ja, så udvider vi med 4 sider. 

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen, og takke Børge 
Jensen for stadig at ville dele Gelsted Bladet ud i Ejby, trods problemer med at nogle havde 
fået bladet, allerede da Børge kom, vi håber at problemerne med omdelingen nu er 
overstået. 

Jeg vil også rette en tak til Edith Rasmussen for at skaffe os disse fine lokaler til at afholde 
vores generalforsamling i. 

Jeg håber på at vi fortsætter det gode samarbejde og opbakning i bestyrelsen, så bladet 
kan se en god fremtid i sin 24. årgang i møde. 

Steen Asbjørn 
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