
 

 

Referat fra Generalforsamling i Gelsted Bladet den 28.april 2016  
 

1. Rune Schmidt blev valgt som dirigent. Der valgtes ingen stemmeoptæller. Karsten Laursen blev 
valgt som protokolfører. 

2. Formandens beretning afslørede at bladet som i foregående år er i en positiv udvikling. Bladet 
trykkes hver gang i 2400 eksemplarer med 24 eller 28 sider. Året var bladets 25. jubilæumsår. 
Kirkens sider fungerer godt. G.G.I.F. giver stadigvæk jævnligt problemer. Der er åbenbart i 
idrætsforeningen hyppige problemer med intern afstemning af stof til bladet fra diverse 
afdelinger. Brugsen har vi et godt samarbejde med og håber det vil fortsætte under en ny 
uddeler. Samarbejdet vi længe har efterlyst med skolen er stadigvæk ikke blevet til noget. Vi 
havde som i tidligere år 4 sider med fotomontager fra Gelsted Marked. Samarbejde med 
Lokaludvalg og GHI kunne ønskes meget bedre. Annoncører er i fremgang, mest takket være 
Bent ”smed” Nielsen. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 

3. Kasseren fremlagde og gennemgik årets regnskab. Regnskabet blev godkendt uden 
kommentarer. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 
5. På valg var Karsten Laursen og Gunvor Schmidt. Begge blev genvalgt. 
6. På valg var Anne Marie Petersen og Bent Nielsen. Anne Marie blev genvalgt, medens Bent ikke 

ønskede genvalg. Som ny suppleant i stedet for Bent valgtes Lone Warren. Tlf. 61161115. 
7. Som revisor genvalgtes Jacob Petersen. 
8. Som revisorsuppleant genvalgtes Irene Jensen.  
9. Under evt. blev et gammelt smertensbarn bragt på bane. Det høres stadigvæk med mellemrum 

fra forskellige steder i områderne, at bladet ikke bliver leveret i postkassen. Formanden vil igen 
tage kontakt til distributionsfirmaet med henblik på en afklaring af problemet. Der skal findes en 
løsning. Denne gang skal forsøges sendt en skriftlig klage/forespørgsel. Desuden blev under evt. 
afklaret, at vi stadigvæk må bruge Bents garage til afsætning af blade. Forudsat bladene sættes 
af i hans garage og ikke i byggemarkedet, hvor han selv skal hente de tunge kasser. Formanden 
giver POST DANMARK besked, at bladene altid må stilles der. Også når ingen er hjemme. 

 
Den 29. april 2016 
 
Karsten Laursen 


