
Gistrup	  Beboerforening,	  årsberetning	  
	  
Gistrup	  Beboerforening	  og	  Hundeskoven.	  	  
Beboerforeningn	  fandt	  det	  vigtigt	  at	  holde	  Hundeskoven	  så	  bynær	  som	  muligt.	  I	  
enighed	  med	  Gistrup	  Samråd	  blev	  der	  afholdt	  off.	  Møde	  og	  
Samråd	  og	  Beboerforening	  var	  garanter	  for	  hundeskoven	  stadig	  er	  nær	  Gistrup	  By.	  
	  
Arrangement	  med	  Lotte	  Heise.	  
Gistrup	  Beboerforening	  gav	  underskudsgaranti	  	  i	  forbindelse	  med	  markeringen	  af	  
100	  året	  for	  loven	  om	  kvinders	  medindflydelse	  i	  samfundet	  via	  valgret	  og	  
valgbarhed.	  Fint,	  fint	  arrangement	  med	  en	  markant	  kvinde,	  Lotte	  Heise,	  en	  
markant	  person,	  en	  glimrende	  repræsentant	  for,	  at	  kvinder	  sikres	  indflydelse	  og	  
en	  repræsentant	  for,	  at	  ligeværd	  mellem	  kønnene	  er	  værdifuld	  og	  nu	  en	  
selvfølgelighed	  i	  vort	  samfund.	  
	  
Naturværksted	  
Beboerforeningen	  har	  til	  stadighed	  anbefalet	  ansøgninger	  afsendt	  fra	  Børnehaven	  
Flik-‐Flak.	  Derfor	  er	  det	  også	  med	  glæde,	  at	  bestyrelsen	  har	  noteret	  sig,	  at	  disse	  
ansøgninger	  har	  båret	  frugt,	  og	  at	  et	  naturværksted	  er	  etableret.	  
	  
Gistrup	  Samråd	  og	  Gistrup	  Beboerforening	  samarbejder	  i	  stor	  forståelse	  med	  
begge	  betyrelser.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  aktiviteter,	  der	  udspringer	  fra	  Samrådet	  også	  
har	  været	  kendt	  af	  Beboerforeningens	  bestyrelse.	  
	  
Det	  giver	  i	  sig	  selv	  Samrådet	  en	  større	  og	  mere	  markant	  position,	  og	  det	  sikrer	  
også,	  at	  der	  i	  Beboerforeningen	  er	  en	  god	  føling	  med	  forhold,	  der	  vedkommer	  
Gistrup	  by.	  
	  
Tyverier	  i	  Gistrup	  
Foreningen	  har	  tidligere	  markeret	  sig	  omkring	  værn	  mod	  tyverier.	  
Vi	  har	  inviteret	  til	  et	  møde	  i	  Spar	  Es	  om	  tyverisikring.	  Senest	  har	  der	  igen	  været	  
fokus	  på	  indbrud	  i	  Gistrup.	  Et	  par	  observationer	  af	  mistænkelig	  adfærd	  (Spiren)	  
har	  ført	  til	  en	  øget	  politiindsats.	  Politiet	  kan	  ikke	  magte	  opgaven	  uden	  hjælp	  fra	  
beboerne.	  Derfor	  er	  der	  en	  stående	  opfordring	  til	  at	  ringe	  114	  og	  indberette	  
forhold,	  der	  synes	  at	  kunne	  føre	  til	  indbrud.	  
Således	  har	  vi	  bragt	  denne	  opfordring	  på	  såvel	  hjemmeside	  som	  på	  Facebook.	  
(Gistrup)	  
	  
Trailer	  og	  redskaber	  
Gennem	  mange	  år	  har	  Beboerforeningen	  haft	  en	  samling	  af	  værktøj	  og	  redskaber	  
til	  udlån	  til	  foreningens	  medlemmer.	  Det	  er	  besluttet,	  at	  denne	  samling	  p.	  t.	  Ikke	  
udbygges.	  Så	  længe	  trailer	  og	  værktøj	  er	  funktionsdueligt,	  kan	  medlemmerne	  
stadig	  leje	  det	  meget	  billigt,	  såfremt	  vor	  depotbestyrer	  vil	  fortsætte	  denne	  service.	  	  
	  



Sø	  og	  Landbækken	  
Det	  er	  således	  i	  fuld	  forståelse	  med	  Beboerforeningen,	  at	  Samrådet	  har	  kunnet	  gå	  
ind	  for	  etablering	  af	  et	  vådområde	  nord	  for	  Gistrup	  vest	  for	  Hadsundvej.	  Ved	  
ekstrem	  nedbør	  vil	  det	  her	  være	  muligt	  at	  lade	  en	  kombination	  af	  Landbækken	  og	  
et	  lille	  søområde	  rumme	  ekstremt	  store	  mængder	  overfladevand	  i	  stedet	  for,	  at	  
overfladevandet	  belaster	  byen	  med	  oversvømmelser	  af	  haver	  og	  kældre…	  
	  
Bebyggelse	  af	  område	  v.	  SparEs	  
Ligeledes	  har	  Beboerforeningen	  også	  noteret	  sig	  muligheden	  for,	  at	  den	  ene	  af	  
boldbanerne	  ved	  SparEs	  kunne	  udlægges	  som	  byggegrund	  for	  ældreboliger	  og	  
kombineret	  med	  et	  nyt	  fælleshus	  kunne	  dette	  være	  en	  fornuftig	  byttehandel,	  
således	  at	  LKB	  kunne	  få	  etableret	  kunstgræsbaner	  og	  evt.	  etablering	  af	  nye	  fritids	  
muligher	  nær	  hal	  og	  skole.	  En	  sådan	  ændring	  er	  markant	  i	  Gistrup.	  Derfor	  har	  
Beboerforeningen	  inviteret	  til	  yderligere	  information	  om	  dette	  umiddelbart	  forud	  
for	  generalforsamlingen.	  	  I	  forlængelse	  af	  informationsmødet	  inviteres	  der	  så	  til	  
yderligere	  et	  møde	  den	  17.	  Marts	  også	  i	  Spar	  Es,	  hvor	  der	  bliver	  lejlighed	  til	  at	  opnå	  
yderligere	  indsigt	  og	  måske	  således	  også	  et	  møde,	  hvor	  beboerne	  i	  Gistrup	  kan	  tage	  
endelig	  stilling	  til	  de	  fremlagte	  planer.	  
	  
Historisk	  Byvandring	  i	  Gistrup	  onsdag	  den	  2.	  sept.	  2015	  kl.19.00	  
Lokalhistorisk	  Forening	  og	  Gistrup	  Beboerforening	  inviterede	  til	  spændende	  
byvandring	  i	  Gistrup.	  
Mødestedet	  var	  ved	  SparEs.	  Her	  fra	  gik	  turen	  ad	  Hadsundvej	  mod	  Gistrup	  og	  
derefter	  –stadig	  via	  Hadsundvej	  -‐	  retur	  mod	  rundkørslen	  ved	  Sparekassen.	  
Undervejs	  var	  Morten	  Groes	  og	  Kirsten	  Jacobsen	  glimrende	  guider	  og	  fortalte	  om	  
byens	  bygninger	  og	  deres	  funktioner	  gennem	  tiderne.	  Efterfølgende	  var	  der	  kaffe	  i	  
SparEs	  med	  mulighed	  for	  at	  se	  billeder	  af	  forskellige	  bygningers	  tidligere	  
fremtoning.	  
	  
Hjertestartere	  i	  Gistrup.	  	  
Der	  søges	  skabt	  en	  oversigt	  over	  
tilgængelige	  hjertestartere	  og	  evt.	  
etableret	  et	  hjerteløber	  korps.	  	  
	  
	  
Afslag	  på	  ansøgning	  om	  opsættelse	  af	  
hjertestarter.	  Desværre	  kunne	  
Trygfonden	  ikke	  imødekomme	  vor	  
ansøgning	  om	  bevilling	  til	  hjertestarter	  
opsat	  v	  Rundkørslen	  i	  Gistrup.	  (21.	  maj	  
2015)	  
	  
	  



Deltagelse	  v.	  Kransenedlæggelse	  I	  Lundby	  Krat	  v.	  mindestenen	  
for	  den	  engelske	  pilot	  er	  efterhånden	  en	  tradition	  for	  Beboerforeningen.	  
Mindesten	  for	  Stavnsbåndets	  ophævelse	  også	  værd	  at	  hæge	  om.	  
	  
	  
Kommunikation	  med	  medlemmer	  og	  Gistrups	  beboere.	  
Gistrup.dk	  og	  Gistrups.dk	  og	  	  
https://www.facebook.com/gistrupby	  
Behov	  ud	  fra	  opkald	  vedr.	  
Indbrud	  i	  Gistrup	  
Der	  er	  stadig	  indbrud	  og	  forsøg	  på	  samme	  at	  forholde	  sig	  til.	  
Seneste	  tiltag	  udløste	  en	  særlig	  aktion	  fra	  Politiet,	  som	  stadig	  opfordrer	  beboere	  til	  
at	  meddele	  mistænkelige	  hændelser	  på	  tlf	  114.	  
Politiets	  værktøjer	  optimeres	  i	  samspil	  med	  input	  fra	  beboerne.	  
	  
	  
	  
www.gistrups.dk	  	  	  og	  	  www.gistrup.dk	  (viser	  hen	  til	  www.gistrups.dk)	  
	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Træets	  forlængelse.	  Svar	  på	  indsigelse	  til	  lokalplanforslag:	  Ingen	  mulighed	  for	  at	  
etablere	  mere	  direkte	  cykelforbindelse	  mod	  Aalborg	  via	  Træets	  forlængelse.	  	  	  	  
	  
Henvendelse	  om	  bevarelse	  af	  god	  busforbindelse	  <-‐>	  letbane	  
Beboerforeningen	  har	  fuldt	  ud	  kunnet	  støtte	  Samrådets	  henvendelse	  til	  Aalb.	  
Kommune	  om	  busforbindelser	  til	  og	  fra	  Gistrup.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Julebelysning	  	  
Beboerforeningen	  har	  i	  2015	  løftet	  en	  markant	  opgave	  i	  Gistrup.	  
Forudgående	  var	  december	  måned	  i	  2014	  praktisk	  taget	  uden	  julebelysning.	  De	  
sædvanlige	  hjerter	  i	  lysmasterne	  lyste	  ikke.	  
	  
Beboerforeningen	  modtog	  fra	  den	  tidligere	  erhvervsforening	  såvel	  et	  pænt	  beløb	  
som	  alle	  de	  gamle	  beslag	  og	  armaturer	  fra	  julebelysningen.	  
	  
John	  Hansen,	  der	  med	  sin	  tekniske	  viden	  som	  solid	  ballast,	  kunne	  hurtigt	  tage	  
stilling	  til,	  at	  en	  fornyelse	  var	  tiltrængt.	  Med	  John	  Hansen	  som	  sagkyndig	  blev	  der	  
indhentet	  tilbud	  og	  ny	  enheder	  blev	  som	  løsdele	  indkøbt.	  En	  del	  af	  fornyelsen	  blev	  
de	  hvide	  hjerter.	  
	  
På	  et	  tidspunkt	  var	  alt	  i	  hus	  og	  herefter	  gjaldt	  det	  om	  at	  få	  alle	  løsdele	  samlet	  og	  
monteret.	  Her	  viste	  byens	  fælleshus	  SparEs	  sig	  at	  være	  til	  uvurderlig	  stor	  nytte.	  
	  
Takket	  være	  velvillig	  hjælp	  til	  samlearbejdet	  fra	  medlemmerne	  i	  Team	  Gistrup	  blev	  
det	  muligt	  at	  forny	  hele	  julebelysningen	  i	  Gistrup.	  
	  
I	  den	  forbindelse	  skal	  nævnes	  at	  fremtidssikring	  også	  gælder	  pærerne	  i	  lamperne.	  
De	  er	  af	  en	  beskaffenhed,	  der	  sikrer	  meget	  lang	  levetid.	  
	  
Det	  var	  således	  med	  stor	  glæde,	  at	  bestyrelsen	  kunne	  notere	  sig,	  at	  alle	  lamper	  var	  
på	  plads	  og	  lyste	  1.	  Søndag	  i	  advent.	  
	  
Team	  Gistrup	  fortjener	  stor	  ros	  og	  tak	  for	  den	  velvilje,	  der	  blev	  lagt	  for	  dagen	  i	  
forbindelse	  med	  samlingen	  af	  alle	  lysarmaturer.	  Uden	  hjælp	  fra	  Team	  Gistrup	  
havde	  det	  ikke	  kunnet	  lade	  sig	  gøre!	  
	  
Med	  til	  beretningen	  om	  julebelysningen	  hører	  også	  den	  krølle,	  at	  enkelte	  lamper	  i	  
løbet	  af	  december	  	  ikke	  tændte,	  hvilket	  ikke	  burde	  kunne	  ske.	  
	  
Ulykkeligt	  var	  det	  at	  konstatere,	  at	  en	  af	  vore	  leverandører	  havde	  solgt	  et	  kabel,	  
der	  ikke	  var	  brudsikkert..	  Igen	  trådte	  Team	  Gistrup	  til	  og	  i	  begyndelsen	  af	  januar	  
tog	  man	  en	  ny	  tørn	  og	  skiftede	  samtlige	  defekte	  kabler.	  Stor,	  stor	  tak	  og	  respekt	  
for	  det	  kæmpestykke	  arbejde,	  som	  Team	  Gistrup	  og	  bestyrelse	  tilsammen	  
har	  lagt	  i	  at	  pynte	  Gistrup	  til	  jul.	  
	  
	  
Flag	  i	  Gistrup	  
Her	  ender	  beretningen	  ikke.	  De	  nye	  beslag	  til	  beslysningen	  rummer	  mulighed	  for,	  
at	  beslagene	  fremover	  også	  kan	  være	  bærere	  af	  f.	  eks.	  vimpler	  eller	  flag,	  således	  at	  
Gistrup	  også	  vil	  kunne	  være	  ”klædt	  på”	  i	  forbindelse	  med	  større	  festlige	  
begivenher.	  



	  
Økonomien	  sætter	  en	  begrænsning	  for,	  hvor	  hurtigt	  der	  vil	  kunne	  anskaffes	  flag	  og	  
lignende.	  Derfor	  vil	  bestyrelsen	  indstille,	  at	  vi	  i	  år	  vil	  lade	  kontingentet	  være	  
uforandret.	  Ligeledes	  vil	  vi	  også	  fremover	  foreslå,	  at	  man	  frivilligt	  indebetaler	  et	  
beløb	  til	  udbygning	  af	  såvel	  belysning	  som	  evt.	  flag	  og	  lign.	  Et	  sådant	  beløb	  vil	  også	  
i	  2016	  kunne	  være	  25	  kr,	  således	  at	  den	  årlige	  indbetaling	  vil	  være	  100	  kr	  pr.	  
husstand.	  
	  
Foreningen	  ser	  med	  tilfredshed	  på,	  at	  det	  har	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  at	  pynte	  Gistrup,	  
og	  vi	  nærer	  forhåbning	  om,	  at	  Gistrups	  beboere	  fortsat	  vil	  være	  med	  til	  at	  fortsætte	  
udsmykningen…	  
	  
Flag	  og	  hyldest	  -‐	  Gistrup	  Plaketten:	  	  
	  
Tildeles	  i	  år	  en	  ildsjæl,	  der	  har	  påtaget	  sig	  at	  være	  med	  til	  at	  lyse	  op	  i	  Gistrup.	  En	  
person,	  der	  med	  faglig	  indsigt	  og	  know	  how	  har	  påtaget	  sig	  at	  være	  primus	  motor	  i	  
projekt	  julebelysning	  i	  Gistrup.	  En	  person,	  der	  har	  været	  organisator,	  teknisk	  chef	  
og	  vejleder,	  kvalitetskontrol	  og	  da	  det	  viste	  sig	  nødvendigt	  også	  at	  være	  den	  
forhandler,	  der	  fik	  bragt	  uret	  til	  ret.	  John	  Hansen	  har	  utrætteligt	  gået	  i	  spidsen	  
under	  hele	  processen,	  der	  spændte	  over	  test	  af	  gamle	  dele,	  adkillelse	  af	  disse	  og	  
opsøgning	  af	  nyt	  relevant	  grej,	  dygtig	  forhandling	  i	  forbindelse	  med	  indkøb	  og	  
drivkraft	  og	  inspirator	  ved	  monteringsmøderne	  sammen	  med	  Team	  Gistrup.	  Kort	  
sagt,	  når	  vi	  tænker	  julebelysning,	  ja,	  så	  dukker	  John	  Hansens	  navn	  helt	  selvfølgelig	  
op.	  Beboerforeningen	  finder	  det	  helt	  rigtigt	  at	  påskønne	  din	  indsats	  med	  årets	  
plakette,	  om	  end	  John	  sidder	  i	  foreningens	  bestyrelse.	  Som	  en	  tillægsbemærkning	  
skal	  også	  anføres,	  at	  John	  i	  bestyrelsen	  yder	  en	  påskønnelsesværdig	  og	  fortrinlig	  
indsats.	  
	  
Gistrup	  10.	  Marts	  2016	  
	  
	  
Karl	  Korfits	  
formand	  

	  
	  
	  


