Formandens Beretning 2019
Velkommen til den covid-forsinkede generalforsamling.
Året 2019 kan forekomme langt væk, det gør det også for mig. Det var året hvor jeg blev valgt ind i
bestyrelsen for Gistrup Beboerforening, men også året, hvor Karl ønskede at trække sig tilbage fra
formandsposten.
Efter konstituering blev jeg valgt som formand og Birgitte som næstfmd/kasserer. Derudover blev
alle opgaver delegeret ud, så der skulle være mindre på formandens skuldre. Det syntes jeg har
virket nogenlunde.
Den første del af året gik med at skabe sig et overblik over foreningens faste opgaver.
Det være sig
Deltagelse i Gistrup Samråd
Deltagelse i styregruppen omkring Gateway projektet
Årlige Mindehøjtidelighed for Erik Germain
Flag
Julepynt (indkøb/opsæting)
Juletræ
Årets Beboer i gistrup
Alle disse blev ført ind i et årshjul og er noget Beboerforeningen varetager år efter år.
Arrangementer
Dernæst snakkede vi om hvilke arrangementer vi skulle lave. Her var planen at lave en
byvandring og en lysfest i Q4. Af forskellige årsager blev byvandring opgivet, mens lysfesten blev
gennemført. Det blev aftalt at arrangementsdelen skulle løftes i 2020
Møde-aktivitet
Mens arrangementsdelen haltede, var der fuld fart på mødedelen.
SAMRÅD
I samråds-regi deltog vi i afholdelse af et seminar i hallen for byens beboere om gateway, og om
hvad et kommende kulturhus kunne anvendes til. Der blev også holdt nogle workshops internt i
samrådet.
Ydermere blev en diskussion om Lundby krats fremtid startet op, hvilket er forsat i 2020. Det
omhandler at få lavet en lokalplan for området, og her er Beboerforeningens holdning klar. Vi skal
have en lokalplan, der sætter nogle rammer for, hvordan nybyggeri udformes i
sommerhusområdet, samt hvad skoven skal bruges til.
GATEWAY
Vi har også været aktive i gateway projektet, hvor udformning og økonomi af første fase –
fodboldanlægget ved hallerne, er blevet styret fra. Og som det kan ses ved hallerne, kom vi flot i
mål med første etape.
Samtidig med dette er planlægningen af fase 2 – det ydre bindeled, også startet op og blevet
diskuteret i dette regi. Det ser spændende ud, og vil være et enormt løft for byen som helhed og
skole/hal området i særdeleshed.
MTB
Det er ingen hemmelighed at der har været en del polimik om MTB i skoven. Kommunen tabte
første runde vedr. Den anlagte MTB sti i det fredede område, og nu afventes afgørelsen på anken.
Samrådet har nedsat en gruppe til at tage sig af MTB området på samrådets vegne. Der har
gistrup Beboerforening også budt sig til.

I øjeblikket er status at kommunen opkøber jord omkring Lundby Krat, hvor der skal anlægges
yderligere mtb spor og vandreruter. Det er et stykke arbejde, der kommer til at række godt ind i
2021/22 også.
Såldes gik 2019, og på trods af vores gode intentioner for 2020, må vi erkende at Covid19 har
gjort det umuligt at afholde arrangementer af betydning. Ydermere ville vi gerne have afholdt
lysfesten, som et større gløgg/æbleskive arrangement – men dette er nu udskudt til der er styr på
covid19, forhåbentlig i løbet af efter 2021.
Med venlig hilsen
Brian Kidmose Andersen
fmd

