
Beretning for foreningen GELSTED BLADET 31. årgang 2020/2021 

Fra den samlede bestyrelse byder jeg hermed velkommen til Foreningen GELSTED BLADETs 
årlige generalforsamling. Som vanligt vil der blive fremført beretningen. Og som det er foregået 
de seneste år er bladets bestyrelse enige om en kollektiv tilgang til alle opgaver, hvorfor det 
ikke nødvendigvis er formanden som fremfører beretningen men i dette tilfælde mig, som 
menigt bestyrelsesmedlem. Beretningen er forfattet og enstemmigt godkendt af den samlede 
bestyrelse. 

Det forgangne år har om noget været et foranderligt år pga. Corona, nedlukning i vores 
samfund mm. Men det til trods er GELSTED BLADET udkommet alle 6 gange som vanligt! 

Ja okay vi er udkommet, men med reduceret indhold af artikler og historier, og også med 
reduceret oplag fordi vi ikke har kunnet udkomme så mange steder pga. nedlukninger.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi flere gange op til vores redaktionsmøder har 
været noget skeptiske om vi i det hele taget ville få nogen indlæg overhovedet, nu vores by og 
det meste af vores samfund har været lukket ned i længere perioder. Og ja der har været 
udgaver af bladet hvor der ikke har været mange indlæg – men der har været indlæg! Det 
skylder vi alle vores trofaste indlægsgivere en stor tak for. 

Vi kan også fortælle at vi, som alle andre i Danmark, har været nødsaget til at finde nye måder 
at afholde vores redaktionsmøder på her under nedlukningen. Det har betydet at vi har fundet 
ud af at vi faktisk godt kan afholde et møde ”virtuelt”. Dvs. vi helt lavpraktisk har aftalt at 
”ringe” sammen via Messenger med video. Vi har hver især haft vores dagsorden i hånden og 
har formået på rimelig vis at kommunikere uden at tale alt for meget i munden på hinanden "#$% 

Vi er sikre på at Corona og meget varieret indholdsmængde også har givet vores trykkeri sine 
udfordringer i at få et blads indhold til at gå op med et sideantal der matcher et blad-format 
med for og bagside. Men vi synes bestemt de er lykkedes rigtig flot med det, og vores 
samarbejde omkring at få det til er lykkes er meget værdsat. 

Vi er som forening afhængig af vores annonceindtægter for at finansiere vores blads 
omkostninger til trykning og omdeling. Og vi er meget taknemmelige for at have så mange 
trofaste annoncører der muliggør bladet eksistensgrundlag. Vi håber fortsat at vi kan bevare 
vores gode forhold til alle og de forsat har lyst til at annoncere i vores blad. 

De af jer som måske har fulgt med i bestyrelsessammensætningen opgivet i vores blad fra gang 
til gang på side 2, vil kunne opdage, at vores blad-kollega Peder Wendelboe Jensen har ønsket 
at stoppe før vores generalforsamling. Vi vil her gerne benytte lejligheden til at takke Peder for 
vores samarbejde igennem flere år. 

Med et nu afgået bestyrelsesmedlem og øvrige ønsker om afgang fra vores forening er vi i dag 
på udkig efter nye medlemmer til foreningen. Vi håber derfor i dag at vi når vi kommer til dette 
punkt på dagsordenen kan finde en ”opfyldning” af bestyrelsen for at sikre bladets forsatte drift. 

Og med fremtiden i øje, vil vi gerne slå et slag for, at vi fra vores side fortsat ønsker bladets 
eksistens med mange indlæg og historier fra vores lille lokalsamfund, til gavn og glæde for alle.  

Husk det du ikke får skrevet til GELSTED BLADET kan vi ikke trykke. Så fat i din PC og skriv på 
livet løs. Vi er der for dig til at trykke det! 

Med disse ord afsluttes dette års beretning. 


