
Formandsberetning 2021

Sidste gang Gistrup Beboerforening holdt generalforsamling var i november 2021. Årsagen
til den sene afholdelse var Corona-restriktioner.
Når jeg som formand skal aflægge beretning for 2021, er det derfor et lidt ”kort år”, som jeg
kan forholde mig til, hvis jeg ikke skal komme til at gentage pointer fra tidligere beretninger.

Men alligevel synes jeg, at der er mange gode ting at fortælle, og jeg vil komme ind på de
vigtigste her.
Den første ting, jeg vil fremhæve, er at vi har fået en næsten helt ny bestyrelse, og at vi
sammen har lagt en plan for, hvordan vi vil arbejde på at gøre Gistrup til et endnu bedre sted
at være.

På generalforsamlingen blev jeg selv genvalgt, og samtidig fik vi valgt to yngre kvinder –
Tina og Signe – ind i bestyrelsen.
Samtidig fortsætter erfarne kræfter som Claus og Bjørn.
Vi har i den nye bestyrelse konstitueret os med mig som formand, og vi har haft en god
fælles drøftelse af, hvilke fokusområder vi vil have i bestyrelsen.

Vi har besluttet os for at fokusere på tre ting, som vi så småt er begyndt at arbejde på:
1) Flere medlemmer i foreningen
Vi mener, at Gistrup Beboerforening er vigtig for byen, da det er dén forening, der
repræsenterer alle borgerne i byen og ikke kun særinteresser. Men vi skal tættere på, hvad
det så er, Gistrup Beboerforening præcist skal kunne.
Allerede nu har vi planer om at gøre opmærksom på os selv - og poste opslag på facebook
med en opfordring til at blive medlem. Men det er et område, vi kommer til at arbejde mere
med.
2) Nyt logo
Som en del af at sætte fokus på, hvad beboerforeningen er og skal, har vi besluttet, at der
skal udarbejdes et nyt logo for foreningen og for byen.
Det nuværende logo har mange kvaliteter – men også mange år på bagen – og vi mener, at
der er brug for et nyt logo, som udtrykker, hvad Gistrup er og står for. Vi vil i den kommende
tid konkretisere rammerne for det nye logo, og vi håber, at vi i den sammenhæng kan trække
på gode kræfter i byen og samtidig skabe interesse for byen.
Vi tror, at rigtig mange er stolte og glade over at bo i Gistrup, og vi vil med logoet gerne være
med til at støtte op om stoltheden og sammenholdet i vores nærområde.
3) Årets Gistrup borger
Vi har haft en god snak om, hvordan prisen kan bidrage til at styrke sammenholdet i byen og
her har vi i første omgang snakket os til tre kriterier for prisen:
... én, der bor i Gistrup eller den nære omegn.
... en person, der med sit job, sin åbenhed, sin væremåde har - eller har haft - en meget stor
positiv indflydelse på Gistrup som by og samfund.
... en person, som har ydet en særlig prisværdig indsats for fællesskabet i Gistrup - via en
forening eller sammenslutning med tilknytning til Gistrup.
Det vil sige, at vi ikke bare vil rette opmærksomhed på ildsjæle og drivkræfter i
foreningslivet, men også på dem, som mere usynligt i hverdagen gør en kæmpe forskel for
indbyggerne og sammenholdet i Gistrup.



Det punkt kommer vi tilbage til, når vi lidt senere, skal give prisen som årets Gistrup borger
2021.
Som I kan høre, er der mange tanker og planer, hvor de første skridt er taget i 2021, og hvor
vi fortsætter her i 2022.

Den anden ting, som jeg vil fremhæve i beretning, er vores arbejde på at påvirke de mange
spændende processer og aktiviteter, som former fremtiden for vores by.
Vi har udpeget Tina som kontaktperson i forhold til Gateway projektet, og her vil vi i den
kommende tid prøve at gøre beboerforeningens stemme gældende.

Vi har udpeget mig selv som kontaktperson i forhold til Samrådet, hvor vi har mange
interesser og synspunkter, herunder en særlig interesse i drøftelsen af byens status. Vi er i
bestyrelsen enige om, at vi Bestyrelsen for Gistrup Beboerforening er egentlig godt tilfreds
med den nuværende status, som blev fastlagt med den kommuneplan, der blev vedtaget 11.
maj 2020. I den plan har Gistrup status som “øvrig bysamfund”.
Vi vil i den kommende tid arbejde på at blive endnu bedre til at gøre beboerforeningens
stemme gældende som en stemme for alle beboere i Gistrup.
Den sidste ting, jeg vil nævne, er de aktiviteter, som foreningen står for i løbet af et år, og
som på forskellig vis bidrager til sammenholdet i byen.

Den ene er den årlige nedlæggelse af krans ved monument for den faldne pilot i Lundby
Bakker. Den nedlæggelse kan synes endnu mere vigtig set i lyset af de aktuelle
begivenheder ude i verden.

Den anden er selvfølgelig den årlige lysfest, hvor Brian og Bjørn igen har været med til at
skabe en helt særlig julestemning, og hvor vi via opslagene på facebook kan se, at det er en
begivenhed, som rigtig, rigtig mange i byen er glade for.
På facebook lykkedes det også Bjørn at gøre opmærksom på, at en forening jo har brug for
medlemmer og kontingent, og det gav pote. Så det er vi rigtig glade for.

Med de ord, vil jeg afslutte min beretning.
Jeg tænker, at vi i 2022 kommer til at arbejde videre med de ting, vi har nævnt, og at vi
samtidig vil gøre os umage for at gøre det sjovt og overkommeligt at være med i
bestyrelsen, hvor vi jo har indtil flere travle børneforældre siddende.
Men jeg ser i hvert fald frem til et nyt år med god energi og humør.


