
Beretning for GELSTED BLADET, 28. årgang 2017/2018 
 
Endnu et år er gået fra april 2017 til april 2018. Det har været et begivenhedsrigt år.  
Formand Steen Asbjørn og den siddende bestyrelse blev i løbet af året gensidigt enige om at Steen 
stoppede som formand, og der skulle vælges en ny bladtrykker. Vi takker Steen for mange års 
tjeneste i bladets regi. 
Den nuværende bestyrelse måtte tage brug af suppleant Rune Schmidt (mig), og konstituere sig på 
ny. For nu med Formand Birgitte Sørensen, Næstformand Peder W. Jensen, Kasserer Gunvor 
Schmidt, referent og korrekturlæser Lone Warren, og som menigt medlem mig. 
Vi har valgt at have en kollektiv ledelse, hvorfor det derfor også er mig, som står her som oplæser, 
af den af bestyrelsen fælles godkendte, beretning. Vi er dog ikke sammensat med det antal 
suppleanter som vi ønsker, så derfor ser vi frem til aftenens senere valg. 
Vores nye bladtrykker er ”deslers grafiske hus” i Assens, og vores distributør af bladet er ”FK 
Distribution”. Vi har et fint samarbejde med begge parter. 
 
Som indledningsvis nævnt har det været et begivenhedsrigt år, og som mange har bemærket, har vi 
haft et delvist udfald i levering af vores blad i starten af 2018. Dette skyldes at der er trådt nye 
regler i kraft pr. 1. januar, hvor GELSTED BLADET uheldigvis blev kategoriseret som reklame, og alle 
med reklamer nej tak på postkasserne fik ikke vores blad. Vi har nu fået en tilladelse af 
forbrugerombudsmanden, således at bladet fortsat kan blive leveret til alle incl. postkasser med Nej 
tak til reklamer. Dernæst er omdelingen ændret, så vores blad nu skal helt til Sjælland for sortering 
inden det kan omdeles lokalt her i Gelsted. Det har derfor betydet at vi har måttet fremrykke vores 
deadline for indhold i bladet, for at kunne udkomme som hidtil. 
 
Det vil senere i aften fremgå at foreningen GELSTED BLADET har en sund økonomi – ikke mindst 
pga. de mange og trofaste annoncører. En tak fra foreningen til alle for lokal opbakning om vores 
blad. I samme forbindelse har vi også gennemgået annoncepriserne og justeret til, så de bliver 
enslydende afhængig af størrelse. 
Bladet har faste indlægsbidragere fra Gelsted/Tanderup Pastorat, vores idrætsforening GG&IF og 
fra diverse øvrige foreninger som f.eks. Borgerforeningen, Seniorklubben og mange andre. Tak for 
trofast indgivelse af indlæg. Vi har det forgangne år også fået indlæg fra det store udland i form af 
rejsebeskrivelser fra unge Gelsted borgere der er på studietur eller lignende i udlandet. En særlig 
tak til dem. 
 
Foreningen GELSTED BLADET har jf. §2 til formål at viderebringe lokale informationer samt skabe 
mulighed for debat foreninger imellem, og give lokalområdets beboere mulighed for at ytre sig, 
således at vort lokalområde bliver endnu bedre at bo i. Med denne formulering har den nuværende 
bestyrelse fortolket, at indlæg af kritisk art overfor andre i vores lokalområde ikke trykkes, men der 
henvises til andre lokale medier, som f.eks. udkommer på ugebasis. Vi lægger særligt vægt på at 
bladet skal være med til at bidrage så vores lokalområde bliver et endnu bedre sted at bo. 
 
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, og vi ser frem til næste periode for bladet med masser af indlæg og bidrag til et bedre 
Gelsted. 
 
 



Referat 
af 

generalforsamling i GELSTED BLADET 
torsdag, den 19. april 2018 på Holmegården 

 

Rune Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen og der var følgende dagsorden til 
generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent, stemmetæller samt protokolfører    

 Torben Pløger valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 
varslet. 
Stemmetæller: Gunvor Schmidt og Kirsten Hansen og protokolfører Lone Warren. 
 

2. Beretning     
Foreningens Beretning. – Beretningen kan ses på GELSTED BLADETs hjemmeside: 
www.gelstedbladet.dk.     
Der var følgende bemærkninger/spørgsmål til beretningen: 
 
2.1. Grete Hansen, Gelsted/Tanderup menighedsråd: 

Tak for godt samarbejde; vil dog gerne have besked forud for større ændringer (layout af 
kirkesiderne). – Der er problemer med omdeling i Tanderup, hvor postnumrene skiller mellem 
5591/5592. Bestyrelsen ser på det.  
 
Flere i Ejby har udtrykt ønske om at få bladet; pt bliver der lagt 15 stk. i Super Brugsen i Ejby. Hvis 
vi får besked om, hvem der gerne vil køre ud med blade i Ejby, vil vi gerne levere.  
 

2.2. Steen Asbjørn, tidligere formand for GELSTED BLADET:  
 
Steen mener ikke, at det var efter gensidig aftale, at han stoppede som formand. Efterlyser igen 
begrundelse herfor.  Begrundelse herfor fremlagt af siddende bestyrelse.   
 
Steen mener, at der er meget få artikler og mange billeder i bladet i forhold til tidligere.  Synes dog 
at det er fint, der kommer så mange billeder til bladet.  
 
Steen mener, der går meget lang tid fra bladet er færdigt til uddeling. – Ændrede sorteringsregler 
hos FK Distribution blev forklaret.   
 
Steen spørger til, hvorfor de blade, som bestyrelsen m.fl. deler ud, nu ligger hos Gunvor og Rune, 
og ikke hos den tidligere suppleant  i bestyrelsen, Bent Nielsen; mener endvidere, at 
vedkommende ikke havde fået besked om ændringen – dette kunne tilbagevises.  
 
Steen spørger endvidere til tidligere suppleants forsøg på at skaffe annoncører, og at dette skulle 
være afvist af den nuværende bestyrelse. – Dette er korrekt, da vedkommende ikke længere er en 
del af bestyrelsen.  
 
Steen beder om, at der lægges flere blade i lægehuset. Dette vil bestyrelsen selvfølgelig 
efterkomme. 
 



Beretningen herefter godkendt. 
 

3. Regnskab 
Gunvor fremlagde regnskabet for Gelsted Bladet fra april 2017 – april 2018. – Regnskabsåret går fra 
april til april. 
Steen Asbjørn bemærkede, at han mente, at der ikke ville komme udgifter til hjemmeside.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. – Regnskabet kan ses på 
hjemmesiden. 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen.  
 

5. Valg til bestyrelsen 
På valg: Gunvor Schmidt og Lone Warren – begge blev genvalgt. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter   
Charlotte Rasmussen og Torben P. Jensen blev foreslået og valgt.  
 

7. Valg af revisor  
Erik Jacob Petersen har oplyst, at han ikke længere ønsker at være revisor. Irene Jensen blev foreslået 
og valgt.  
 

8. Valg af revisorsuppleant  
Steen Ole Sørensen blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.  
 

9. Eventuelt   
9.1. Lone og Søren, repræsentanter fra Deslers Grafisk Hus i Assens, takker for godt samarbejde. 
9.2. Det blev nævnt, at Foreningshuset Holmegaard skulle være ophørt, i så fald skal det slettes fra 

”Aktiviteter i Gelsted”. 
9.3. Kalender for aktiviteter i Gelsted blev efterspurgt – er en rigtig god idé. 
9.4. Der blev spurgt, om Middelfart Kommune har henvendt sig vedrørende Borgerforeningens indlæg 

i bladet. Bestyrelsen oplyser, at der ikke har været henvendelser fra kommunen. 
9.5. Der blev spurgt, om bestyrelsen stadig afholder spisning én gang om året – der er blevet talt om 

det, men ikke noget bestemt på nuværende tidspunkt.  
 
 
PVA 
Bestyrelsen for GELSTED BLADET 
Lone Warren 


