
Generalforsamling i Gørding Sogneblad d. 23. februar 2022 

Referat 

 

1.            Ordstyrer: Else Bak 

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

 

2.            Beretning fra Bestyrelsen (v/ formand Pernille Plesner Troldborg). 

Ingen havde troet, at Covid-19 krisen ville vare hele 2021 med. Selv om vi fik en kortvarig genåbning i løbet af sommeren, så 
har vi alle været underlagt restriktioner, og vi har gjort hvad vi kunne for ikke at blive smittet, inden vi kunne modtage vores 
vaccine. Den omstændighed satte naturligvis sit præg på aktivitetskalenderen – også her hos os i Gørding. Mange 
arrangementer måtte aflyses, andre blev gennemført men med væsentligt lavere deltagerantal end vanligt. Der skal lyde en 
stor tak til medlemsforeningerne for i en svær tid at levere omtale og stof til Sognebladet og til annoncørerne for jeres 
uforbeholdne støtte til bladet. 

Tak til omdelerne i Håndboldforeningen og i Spejdergruppen. I gør det mesterligt! Og til dig, Frede, fordi du stadig sørger 
for, at vores blad også kan læses på offentlige steder her i byen og i Bramming. Nu ser vi fremad og håber, vi kan komme op 
på det vanlige sideantal, og at der bliver gjort opmærksom på mange arrangementer, vi kan se frem til at deltage i. 

Som vanligt vil jeg i min beretning bringe en tak til vores fabelagtige redaktører på bladet: Nete, Karin og Henrik. Tak for alle 
de timer og gode arbejde, I lægger i bladet. Og tak til Ole for fortsat at være garanten for, at redaktionen har velsmurt 
udstyr at arbejde på.   

Endelig kan jeg også igen i år takke vores revisorer og Grafisk Trykcenter for et godt samarbejde. Og så – som vanlig 
afslutning vi jeg gerne takke jer to, Allan og Henrik for et godt bestyrelsessamarbejde. Vi er enige om fortsat at hjælpe til 
med, at det sogneblad, der ender i postkasserne er et blad, der giver et godt og klart indblik i foreningslivet i vores by. Jeg 
ser frem til vores fortsatte samarbejde. 

 

 

Beretning fra Annonceansv. (v/Henrik Pape Vestergaard): 

2021 blev jo igen et noget specielt år p.g.a. COVID-19, men trods dette så oplever vi en fortsat meget stor støtte til bladet. 
Der er endda en øget tilgang af nye annoncører, som sikkert er klar over, at byens lokale foreninger også kan bruge støtte. 

Generelt er der fortsat en meget stabil økonomi. 

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 kan se annoncerne. Ligesom bladet 
ofte finder sin faste plads i hjemmet, hvor bl.a. telefonlisten over lokale firmaer (bagerst i bladet) ofte benyttes. 

En kæmpe TAK herfra til alle de trofaste og nye annoncører som bakker op om bladet. 

Annoncepriserne har vi valgt at holde fortsat uændrede i 2022 

 

Beretning fra Redaktionen (v/Henrik Pape Vestergaard) 

http://bramming.nu/


2021 stod stadig lidt i skyggen af Corona, men heldigvis lysner det det. Dog måtte seneste udgave måtte klares med en 
noget ramt redaktion, men det lykkes endnu engang at få bladet produceret til tiden.  

Vi er fortsat en lille redaktion, med 3 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. 

Sideforbruget 2021 viser, at der er nogle medlemsforeninger der desværre ikke rigtig får brugt bladet. Herfra skal der lyde 
en opfordring til at få brugt medlemssiderne og selvom der ikke er aktuelle aktiviteter at berette om, så vil vi da gerne 
opfordre til at komme med indlæg. Det kunne evt. være præsentation af foreningen og meget gerne med billeder af 
foreningens frivillige. 

Kontakt os endelig i redaktionen hvis der er spørgsmål om hvordan indlæg kan afleveres til bladet. 

Og så blev 2021 året hvor vi har måtte øge vores oplag med yderligere 25 blade, hvilket jo et et tydelig tegn på øget antal 
husstande i Gørding 👍👍😃😃 

Vores software er 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 forbindelse med aftale via Gørding Sogneblad omkring adgang til Adobe pakken. 

I 2020 havde vi en enkelt henvendelse fra en professionel fotograf omkring brug af et billede uden tilladelse. Dette blev 
afklaret mellem foreningen der havde indsendt billedet og fotografen, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er 
foreningerne der til en hver tid selv er ansvarlige for det materiale de indsender. 

Vi forbeholder os retten til at redigere i det indsendte materiale, men vi kan ikke tjekke rettigheder på alt det materiale vi 
modtager. 

 

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. Hvis billeder er taget med mobiltelefon, så kan de nogle gange være 
brugbare - men brug altid højeste opløsning (HDR) på telefonen. 

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. Dog vil faste 
mødeaftener og lignende normalt blive udeladt fra kalenderen. 

Vi har tidligere 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 mellem 1-10 spam mails om dagen. 

 

http://techsoup.dk/
http://g%C3%B8rding.dk/
http://g%C3%B8rding.dk/


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 kasserer Allan for deres arbejde i bestyrelsen.  

 

I forbindelse med beretningerne var der følgende kommentarer: 

a) Ønske fra foreningerne omkring tilbagemelding fra redaktionen omkring modtaget indlæg. 

Redaktionen vil forsøge at (auto)svare på indlæg til bladet. 

b) Kommentar omkring rettigheder i forbindelse med brug af billeder fra Google, hvor det altid er foreningens eget ansvar 
at have lov til at benytte billederne.  

Redaktionen anbefaler at bruge gratis billedmateriale fra Pixabay.com. 

Valg af ny kasser:  Allan Elsted Hansen 

 

3.            Regnskab og budget 

Regnskab gennemgået af Allan Elsted Hansen og godkendt. 

Budget for 2022 blev fremlagt og taget til efterretning. 

 

4.            Indkomne forslag / Nye medlemmer / Sidefordeling: 

Ingen ændringer - vedtægter fra 2021 fortsat gældende. 

 

5.            Valg til bestyrelse 

Genvalg til Pernille Plesner Troldborg og Allan Elsted Hansen 

 

6.            Valg af suppleanter 

Valg til 

Anders Pedersen, Gørding Støtteforening 

Martin Ray Klindtworth, GLIF 

 

7.            Valg af revisor 

Genvalg til Nora Olesen 

 



8.            Evt. 

Bestyrelsen for Gørding Sogneblad havde lavet oplæg omkring fremtiden for byens foreningsblad.  
Oplægget var ikke et udtryk for at bladet er ved at lukke, men skal ses som rettidig omhu i denne omskiftelige elektroniske 
verden. 

Det gav en god og livlig debat blandt alle de mange fremmødte, og generelt var der et ønske om, at bladet skal fortsætte i 
sin nuværende form i mange år (mindst 10 år) endnu. 

Bl.a. fremhævede Lindegården, at over 500 personer i Gørding er over 65 år, og at mange ikke benytter de elektroniske 
muligheder. 

Sognebladet fremhævede også, hvordan man tilgodeser byens firmaer (annoncører) bedst muligt. 

Gørding Lokalråd nævnte, at indlæg i bladet ofte allerede er publiceret på andre elektroniske medier inden bladet 
udkommer. Der blev fra Lokalrådets side stillet forslag om at arbejde med en ByApp som supplement til bladet. 

 

Alt i alt en god debat, og der var enighed om, at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre med den/de mulige 
løsninger for fremtidens udgave af byens foreningsblad. 

Arbejdsgruppen består af: 

Trine Ramsing, Gørding Lokalråd 
Per Jessen, Gørding Lokalråd 
Kasper Krintel, Gørding Sognearkiv 
Henrik Pape Vestergaard, Gørding Sogneblad 

 
 

Ref. Henrik Pape Vestergaard 
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