Generalforsamling i Gørding Sogneblad d. 20. februar 2019
Referat
I alt 13 fremmødte til Generalforsamling inkl. redaktion og bestyrelse.

Afbud fra: Ingen

1.

Ordstyrer: Kristine Sørensen

Der kunne konstateres at generalforsamlingen var lovlig indvarslet både via Sogneblad og
mail til foreningerne.

Beretning fra Bestyrelsen (v/ Pernille Plesner Troldborg)

De seneste år har jeg indledt min beretning med at sige, at alt er ved det gamle – i ordets bedste
betydning.
Det er der da også meget, der er.
Sognebladet lever i bedste velgående. Vi kan stadig – takket være håndboldklubbens og spejdernes
unge og voksne – hente bladet i vores postkasser 10 gange årligt. Igen, tak for jeres omhyggelige og
stabile omdeling.
Annoncørerne støtter også stadigvæk bladets beståen, og signalerer dermed, at det er et gode for
byen, at vi har et fælles blad, hvori alle foreninger, der ønsker det, kan kommunikere. Tak til
annoncørerne og til medlemsforeningerne for at levere stof til bladet. Tekst og billeder.
Redaktionen er også fortsat den samme – nemlig Karin, Henrik og Nete. Som jeg plejer at sige: uden
jer intet blad. Og sådan er det. I gør et beundringsværdigt stykke arbejde. I udviser dygtighed og
tålmodighed, hjælpsomhed og ihærdighed. Det er jeres skyld, at vi har så flot et Sogneblad med et så
professionelt layout, som mange må misunde.
Tusind tak for jeres hjælp!
Og tak til Ole for troligt at holde soft- og hardwaren opdateret og velkørende.

Buddrengen er også den samme. Det er nemlig Frede, der fortsat sørger for at Sognebladet kan
læses på offentlige steder her i byen og i Bramming. Tak for ulejligheden med det, Frede!

Endelig kan jeg også igen i år takke vore revisorer og Grafisk Trykcenter for et godt samarbejde.

Og så indledte jeg jo med at antyde, at der også er noget, der ikke er ved det gamle.
Ved sidste generalforsamling valgte vores mangeårige kasserer Vagn Pedersen nemlig at udtræde af
bestyrelsesarbejdet. Nok engang skal der lyde en varm og hjertelig tak for de 14 år du beklædte
posten til UG med kryds og slange, Vagn. Vi har alle mærket hans iver og engagement for bladets
beståen og udvikling. Tak – for også at bistå vores nye kasserer Emil med overtagelsen af
kasserjobbet. Velkommen i bestyrelsen, Emil – vi har fuld tillid til dig, og mærker, at du har styr på
budgetter og regnskab. Tak også til dig, Henrik for vores samarbejde. Du yder en indsats, jeg nyder at
prale af rundt omkring. Sikke en ildsjæl vi har i dig.
Tak til jer begge for godt samarbejde i bestyrelsen.
Og så vil jeg slutte med at ønske Sognebladet tillykke med de 25 år. I marts nummeret vil I kunne
læse om, hvordan det hele begyndte. Kristian Holst og tidl. sognepræst Rikke Aagaard Nielsen har
bidraget med skriverier fra de gode gamle dage. Glæd jer til at læse dem.
Sådan er vores by kendetegnet af, at her bor mennesker, der i særlig grad ønsker at gøre noget til
gode for det store fællesskab. I det her tilfælde – at vi har et blad, hvori alle foreninger kan komme til
orde,så vi kun behøver at kigge ét sted for at finde ud af, hvornår alle de forskellige arrangementer i
Gørding finder sted.
Karin – du har været med i alle årene i redaktionslokalet. Ja, du var endda med, da bladet hed Hist og
Her. Derfor skal du - i anledningen af Sognebladets 25 års jubilæum - have en buket i aften som
vores tak til dig for al den flid og dygtighed og trofasthed du har ydet for Sognebladet. Tak Karin – vi
håber du bliver på posten i mange år fremover.
Jeg ønsker også at Sognebladet må bestå og være en samlende faktor for vores by i mange år
fremover.
Hermed slutter min beretning.

Beretning fra Annonceansv. (v/Henrik Pape Vestergaard):
En annonce i Gørding Sogneblad er et bidrag til alle lokalområdets foreninger.
Da bladet er et forenings- og kirkeblad kommer det i alle områdets postkasser, så alle her kan se
annoncerne. Ligesom bladet ofte finder sin faste plads i hjemmet, hvor bl.a. telefonlisten over lokale
firmaer (bagerst i bladet) ofte benyttes.
Næste udgave af Gørding Sogneblad (03-2019) er 25 års jubilæumsudgaven.
Og 25 år med et samlet foreningsblad i Gørding har kun været muligt med den store opbakning fra
alle vores annnoncører.

Vi har nogle annoncører der har været med i alle 25 år og også mange nye firmaer - og der skal lyde
en kæmpe TAK herfra til jer alle.

Som regnskabet afslører, så går det fortsat udmærket med annonceindtægterne. Vi har lidt naturligt
frafald og heldigvis også en løbende tilgang af nye annoncører.
Fra april 2019 har vi vedtaget en lille prisstigning på S/H annoncerne. Prisen for farveannoncerne er
uændret. Målet er, at vi på sigt kommer helt over på udelukkende farveannoncer og dermed en lidt
mere enkelt prisstruktur på annoncerne.

Beretning fra Redaktionen (v/Henrik Pape Vestergaard)
I redaktionen har vi et usædvanlig trofast medlem, nemlig Karin, som har været med i alle 25 år. Det
er altid en fornøjelse at lave bladet sammen med Karin med hendes meget omgængelige væremåde.
Og hendes store omhyggelighed er med til at sikre den røde tråd i bladet gennem alle årene.
Stort tillykke med jubilæet fra redaktionen og vi ser frem til et fortsat samarbejde i mange år endnu 😃😃
I 2018 påtog redaktionen sig opgaven med at lave sideoptællingen, når vi nu alligevel var igang på
bladet. Hertil har vi lavet et Excel ark til optælling og løbende opfølgning, og den samlede opgørelse vil
også løbende komme på vores hjemmeside. Er der nogen foreninger der ønsker at se detaljerne i
optællingen, så kig forbi redaktionen.
I 2018 nåede foreningernes samlede sideantal op på 176 sider, hvor det i 2017 kun var på 160 sider.
I alt betales der for 196 foreningssider, så fortsæt endelig med at bruge bladet.
Vi er fortsat en lille redaktion, med 3 frivillige der klarer opsætningen af bladet og med Ole som vores
faste IT mand. Det kører rigtig godt, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden med at få klaret bladet til
tiden.
Men vi er selvfølgelig lidt sårbare, med så lille en redaktion, så sidder der nogen med interesse for at
være med i redaktionen skal man endelig kontakte os.
Vores software er opgraderet til et løbende abonnement hos Adobe. Dette er blevet muligt, da
foreninger nu kan blive registreret/godkendt til at indkøbe software med særlig rabat. Dette er via
hjemmesiden techsoup.dk og kunne måske være relevant for andre lokale foreninger.
Dette har bl.a. GLIF gjort brug af i 2017 - i forbindelse med aftale via Gørding Sogneblad omkring
adgang til Adobe pakken.

Lige de sædvanlige opfordringer fra redaktionen:

Vi vil godt opfordre foreningerne til at indsende deres indlæg samlet (naturligvis inden deadline).
Udvælg gerne en enkelt ansvarlig fra hver forening. Så undgår vi at have opsat en side, som så
pludselig skal ændres/tilpasses fordi der kommer mere materiale.
Husk at sende de originale billeder (jpg, min. 2MB) sammen med indlæg. Billeder der er indsat i Word
kan ofte ikke kopieres over i bladet, da kvaliteten så ikke er egnet til tryk.
Sognebladet, annoncepriser og vedtægter er at finde på vores hjemmeside under Gørding.dk.
Det er også fra Gørding.dk vi udelukkende tager til kalenderen i bladet. Vi tager normalt alle
foreningsaktiviteterne med, selvom de ikke er sat til at blive vist på infoskærmene i byen.

Vi har tidligere (i 2017) været ude for, at vi har overset indlæg som var havnet i mailprogrammets
spamfilter. Det beklager vi selvfølgelig! Skriv endelig i mailen, at vi gerne lige må svare tilbage med
bekræftelse på modtagelsen, hvis dette ønskes.
Til orientering, så modtager vi fortsat desværre op til 10 spam mails om dagen.

Fortsat tak til alle foreninger for Jeres støtte til bladet, det er jo Jeres indlæg der gør bladet værd at
læse.

Der skal fra mig også lyde en rigtig stor tak til Karin, Nete og Ole for den store hjælp med bladet.

Mange tak til Pernille og vores nye kasserer Emil for deres arbejde i bestyrelsen.

Beretningerne blev taget til efterretning

3.

Regnskab og budget
Regnskab gennemgået af Emil Vestergaard og godkendt.

Budget for 2019 blev fremlagt og taget til efterretning.

4.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Sidefordeling:
Foreninger der ønsker at afgive/ændre sider:

Gørding Rideklub er lukket og derfor skal der fordeles 2 sider årligt.

GLIF overtager de 2 sider.

Fordeling vedtaget.

Nye foreninger der søger om optagelse: Ingen

5.

Valg til bestyrelse

Genvalg til Henrik Pape Vestergaard

6.

Valg af suppleanter

Valg til
Arne Hessel Andersen, Splinten
Lilian Rasmussen, Spejderne

7.

Valg af revisor

Genvalg til Arne Clausen

8.

Valg af sidetæller

Er udgået ref. sidste års generalforsamling.
Funktionen er ikke en del af Sognebladets vedtægter og varetages fremover af redaktionen.
Der vil komme sideopgørelse på Gørding.dk/Sogneblad 1-2 gange om året.

9.

Evt.

