Gistrup Plaketten
Gistrup plaketten uddeles til enkeltpersoner,
borgergrupper eller institutioner, som har ydet en
særlig og uegennyttig indsats for områdets ve og vel.
Med prisen følger en gavecheck på 500,- kr.

2019
Med tildeling af årets Gistrup Plakette til SMS Hjertestop-ordningen
i Gistrup og Sdr. Tranders ved Mette Pilegaard Rasmussen
ønsker Gistrup Beboerforening at give udtryk for den største
anerkendelse for det yderst uselviske og prisværdige initiativ, der er
forbundet med etablering af ordningen, hvor aktive mennesker vil
kunne bidrage til at forkorte tidsforløbet fra krise til begyndende
afhjælpning alt i sammenhæng med opkald til alarmcentral.
Initiativet til oprettelse af SMS Hjertestop ordningen i Gistrup og
Sdr. Tranders kan ikke værdsættes højt nok, og der er således
ingen tvivl om, hvem der skulle modtage Gistrups plakette foråret
2019.
2018
2018 prisen til Anlægsgartner Martin Linnemann. Valget blev
begrundet med det gode samarbejde med julebelysningen gennem
årene, hvor Martin har været garant for Gistrups flotte store juletræ
midt i den centrale rundkørsel i Gistrup. Ikke blot har byen fået et
gratis træ, men træet er sat op, monteret med lys, og efter jul
fjernet igen. Martin takkede for æren, og udtrykte glæde over at
blive påskønnet for sit arbejde af Beboerforeningen. Martin takkede
samtidig for byens støtte til sin virksomhed, og udtalte, at han så
juletræet som en måde at gøre lidt gengæld for støtten.

2017
Uddeler Mikkel Olsen, SuperBrugsen modtog plaketten som
anerkendelse for at lade SuperBrugsen og være involveret i

undervisningsprogrammer på Gistrup Skole. Temaet har været
sund ernæring og sunde produkter. Mikkel Olesen deltog selv i
undervisningen og har således på bedste vis informeret Gistrup
eleverne om sund ernæring, sunde madvarer og sund levevis.
2016
Valget faldt på en ildsjæl, der i bogstaveligste forstand påtog sig at
være med til at lyse op i Gistrup. John Hansen påtog sig at være
primus motor i projekt julebelysning i Gistrup.
Gistrup Beboerforening overtog opgaven at sørge for
julebelysningen fra og med 2015. John Hansen påtog sig den store
opgave som organisator, teknisk chef og vejleder. John Hansen har
således utrættelig stået i spidsen for den lange proces, der
spændte lige fra en test af de gamle julehjerter til en demontering
af disse og indkøb af nyt relevant udstyr, og som en stor drivkraft
og inspirator ved de mange genmonteringsmøder sammen med
”Team Gistrup”
2015
Gistrup Stafetten tildeles i år Det danske Spejderkorps afd. i
Gistrup, Valdemar Atterdag, for deres ildhu i forbindelse med at
forestå Sct. Hans. arrangementet og afviklingen af samme på
bedste vis. – også I 2015
2014
Leo Christensen, Lundby modtog prisen og Gistrup plaketten
2014 som anerkendelse for gennem en lang årrække utrætteligt og
loyalt at have arbejdet med at gøre omverdenen opmærksom på
det historiske slag, der i 1864 blev udkæmpet af tapre soldater på
vor egn.
Det er et flot arbejde, der nu er synliggjort på udmærket vis såvel
via informationstavler, kampestensdige som et glimrende museum,
der på udmærket vis anskueliggør et lokalt og fatalt nederlag i
krigsskæbneåret 1864.
2013
Kjeld Mølbæk modtog prisen i 2013 som anerkendelse for
gennem en lang årrække utrætteligt og trofast at dække
foreningslivets årlige generalforsamlinger, byens mangeartede

arrangementer, lokale planlægningssager med Aalborg Kommune
og mange andre små og store begivenheder i Gistrup, således at
byens borgere (og andre) kan holde sig orienteret om, hvad der rør
sig byen.
2012
Initiativet “Herreværelset” modtog prisen i 2012 som
anerkendelse for at have skabt et nyt mødested i Gistrup, hvor
mænd i alle aldre kan mødes til fælles frokost og en snak, et
foredrag, en fortælling eller en god diskussion om stort og småt.
2011
Aktivitetscentret Beltoften og dets mange frivillige modtog prisen
i 2011 som anerkendelse for gennem 25 år at have skabt et
velfungerende og aktivt mødested for samvær og gode oplevelser
for krop og sjæl for byens borgere i ‘den tredje alder’.
2010
Mogens Groes modtog prisen i 2010 som anerkendelse for
initiativet og arbejdet med at få opdyrket og formidlet Gistrup
lokalhistorie på en spændende og inspirerende måde til glæde for
byens nuværende og fremtidige borgere.

