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Formandens beretning ved Foreningen 
Glamsbjergs generalforsamling – 2014/15. 
 
Fremlagt: Tirsdag den 24. februar 2015 på Glamsbjerg Hotel. 
 
Medlemstal: 
Jeg vil igen i år traditionen tro orientere om vores medlemstal for 2014, som er 
på 221 mod 234 i 2013. Det er en tilbagegang på 13 medlemmer.  
 
Glamsbjerg Hotel: 
Vi kommer igen i år ud med et tilfredsstillende regnskabsresultat. Vores 
forpagter passer fortsat til punkt og prikke betalingerne og vi kan samtidigt 
glæde os over et højt aktivitetsniveau her på hotellet. 
Vi er meget tilfredse med ”den udendørs vedligehold”. Hotellet fremstår som 
meget velholdt – og vi er i gang med forbedringer - indendørs – i samarbejde 
med forpagteren og vores daglige leder – Nina Noesgaard. 
 
Der er generalforsamling i aktieselskabet Glamsbjerg Hotel – Tirsdag den 14. 
april 2015 kl. 19.30. 
 
Aktiviteter i 2014. 
 
Flagning: 
 
Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2014 i forbindelse med de officielle 
flagdage, konfirmationerne og i forbindelse med Glamsbjerg Sommerlege.  
 
Giv dine børn en god start – Flyt til Glamsbjerg. 
. 
Vi har fortsat plakater opsat i vore standere ved indfaldsvejene til Glamsbjerg 
og på vores hjemmeside har vi opstillet 10 gode grunde til at flytte til 
Glamsbjerg. 
 
Ambassadørkorps. 
 
Der er i 2014 blevet etableret et ambassadørkorps – bestående af familier, der 
stiller op i forbindelse med, at potentielle tilflyttere kan henvende sig til dem - 
for at få informationer, gode råd, og hvilke muligheder og fordele, der er ved 
at flytte til Glamsbjerg. 
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Dette arbejde er sket i tær samarbejde med Assens 
Kommune, hvor landdistriktskoordinator Steen Søgaard er 
tovholder fra AK. 
   
Broadcast Glamsbjerg. 
 
Vi udskrev igen i år en videofilmkonkurrence, hvor borgerne - herunder vore 
skoler og daginstitutioner - havde mulighed for at lave en lille film på ca. 3 
min. om Glamsbjerg.  
Vi arbejder jo ihærdigt med at skabe fællesskab udvikling i byen. 
Man skulle fortælle og vise, hvilken herlig by – Glamsbjerg er. 
Vi havde sat 3 præmier på højkant. (2.500 – 1,500 - 1000 kr.) 
Vi modtog kun 2 film i år, hvilket primært skyldtes, at hele 
undervisningsområdet var under forandring vedr. en ny reform og en ny 
arbejdstidsaftale. 
 
Dette til trods gennemførte vi uddeling af præmierne her på hotellet, hvor I 
skal se 1. præmien.  
Vi overvejer om vi fortsat skal udskrive konkurrencen i 2015. 
 
Fodbold - kunststofbanen. 
Vi medvirkede i processen omkring etableringen af fodbold – kunststofbanen 
på Langbygårdsvej. 
Kunststofbanen blev indviet i nov. 2013. 
Jeg kan fortælle, at den er blevet en meget stor succes, idet den er brugt/ 
udlejet i et omfang, der udgør det dobbelte af, hvad man kan imødekomme. 
 
Julearrangementet – Fredag den 29. nov. 
Vores kulturarbejdsgruppe påtog igen i 2013 at koordinere vores 
julearrangement. 
 
Dette arrangement blev gennemført - i et samarbejde mellem menighedsrådet, 
handelstandsforeningen, Lions Club Glamsbjerg og Foreningen Glamsbjerg.  
Arrangementet i en stuvende fuld kirke var stemningsfuldt og hyggeligt, hvor 
operasanger Kristne Eiler Ernst var årets ”overraskelse”. Det var en dejlig 
oplevelse.  
Fakkeltoget var flot bl.a. fordi, der yderligere stod ca. 100 mennesker udenfor 
kirken og 2 ryttere var mødt op og gik forrest i fakkeltoget. Fakkeltoget strakte 
sig på et tidspunkt fra kirken og helt op til torvet, hvor yderligere vel 150 
beboere ventede på os. Det var et flot syn!  
På torvet tændtes juletræet og juleudsmykningen i byen - med nedtælling - af 
Jørgen Bendixen. Brobyblæserne gav os den helt rigtige julestemning. Der var 
gratis gløgg og æbleskiver, som sponseres og serveres af Lions Club 
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Glamsbjerg. Det er altid succesfuldt. Julemanden uddelte 
godterposer, hvor det igen i år overraskede handelstanden, at 
så mange børn var mødt frem! 
Vi glæder os over, at deltagertallet hvert år er stigende – ca. 
600.. 
 
 
 
Ny struktur for lokalsamfundene. 
 
Assens Kommune har gennem en periode arbejdet med at etablere en ny 
struktur for lokalsamfundene i Assens Kommune. 
 
I den anledning har Foreningen Glamsbjerg sammen med lokalrådene i Hårby 
og Årup være inviteret til en konference i januar 2015 om dannelsen af denne 
nye struktur. 
 
Foreningen ser meget gerne, at der blev iværksat et langt mere markant og 
målsat samarbejde mellem FG og Assens Kommune.  
 
”Gang i Fyn”. 
 
Foreningen Glamsbjergs bestyrelse er inviteret til at deltage i en møderække 
omkring at sætte ”Gang i Fyn”. 
Der afholdes 4 møder på Fyn, hvoraf det ene møde afvikles på Gl. Avernæs 
den 11. marts. 
Det er tanken at sætte en proces i gang med henblik på at sætte yderligere 
udvikling i gang på Fyn. 
Den ide synes jeg godt om! 
 
Glamsbjerg Sommerlege. 
 
Kulturarbejdsgruppen/ Foreningen Glamsbjerg gennemførte – Fredag den 13. 
juni – lørdag den 14. juni 2014 Glamsbjerg Sommerlege. 
 
Det blev en dejlig oplevelse.  
Stort set alle foreninger, skoler/institutioner og mange enkeltpersoner bakkede 
op omkring legene. 
Ca. 70 personer – repræsenterede alle disse område deltog med en positiv ånd 
i vores orienteringsmøde. 
Vi må også sige, at arrangementet blev dækket af medierne på fornem vis. 
(Aviser, radio og TV). 
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at give et cadeau til de mange, der 
deltog og i særlig grad skal tømrermester Jørgen Pedersen og El-Flex v/ 
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Anders Schmidt og Lions Klub Glamsbjerg med alle mand af 
huse have stor tak for deres store hjælp i forbindelse med 
legene. 
 
Vejret var flot og aktiviteterne var mangfoldige. 
 
Vedr. økonomien omkring Glamsbjerg Sommerlege er der udarbejdet et 
selvstændigt budget og regnskab, som vil blive fremlagt under punktet for 
regnskab. 
 
Vi har naturligvis evalueret afviklingen af Glamsbjerg Sommerlege. 
Vi synes, at meget gik godt, men vi er opmærksomme på, at der skal være 
mere liv i Søndergade og at vi skal passe på ikke at sprede os for meget i byen 
vedr. aktiviteterne, osv. 
Vi har endvidere besluttet, at Glamsbjerg Sommerlege kun skal afvikles hver 
4. år. 
 
I de 3 mellemliggende år vil vi arbejde på at lave andre arrangementer. 
 
 
 
Glamsbjerg Fødevaremarked! 
Forhistorie 
Kulturgruppen under Foreningen Glamsbjerg gennemførte i juni 2014 et 
storstilet arrangement i Glamsbjerg med titlen ”Glamsbjerg Sommerlege”.  (se 
www.glamsbjerg.dk). 
Ideen var at skabe så meget samarbejde mellem foreningslivet og skoler og 
øvrige kulturinstitutioner som muligt. Det lykkedes til fulde. Skæve ideer 
opstod, og byen sydede og boblede overalt med forskellige sports- og 
kulturarrangementer.  
Tanken om, at borgerne i og omkring Glamsbjerg igen skal mødes på tværs af 
de traditionelle skel og vaner – og forhåbentlig skabe fællesskaber -, er den 
bærende idé for afholdelsen af arrangementet ”Glamsbjerg Fødevaremarked”. 
 
Fokus på fødevarer lørdag den 22. august 2015 
Kulturgruppen har med samarbejdspartnere inden for både traditionelt og 
økologisk landbrug tænkt sig at vise mangfoldigheden i fødevareproduktionen i 
og omkring Glamsbjerg og samtidig sætte fødevareområdet til debat. 
Vi håber, at vi ved gennemførelsen af en farverig markedsdag igen kan få byen 
til at syde og boble af aktivitet. 
 
Markedsdag på Torvet og i Søndergade.  

http://www.glamsbjerg.dk/
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Derfor arrangerer vi en markedsdag for fødevarer med et 
bredt udvalg af fødevarer fra hele Vestfyns mange 
producenter. (landbrug, gartnerier, gårdbutikker, mv).  
 
Markedshjørnet 
I et centralt hjørne i forbindelse med boderne placeres et samtalehjørne. Her 
er det tanken, at journalist Martin Mulvad Ernst i løbet af dagen vil interviewe 
og tale med mennesker, der har et eller andet på hjerte vedrørende fødevarer. 
 
Afvikling af dagen 
Der opstilles boder på Torvet og i Søndergade.  
Søndergade lukkes for trafik med store halmballer fra jernbanen/hotellet og 
ved Matas. 
Åbning af dagen: kl. 10.00 
Tidsramme: Boderne åbner kl. 10.00 og lukker kl. 17.00. 
 
Samarbejdspartnere 
Hovedaktører:  

Lions Club Glamsbjerg. 
Foreningen Glamsbjerg. 
Kulturarbejdsgruppen / Foreningen Glamsbjerg. 

 Øvrige: 
De handlende i Glamsbjerg. 
Erhvervslivet/ håndværkere i Glamsbjerg. 
Helnæs Madlejrskole. 
Centrovice i Vissenbjerg. 
Arla. 
Landbrug og Fødevarer i Kbh. 
Skoler og uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg, 

  m.fl.  
Flere ideer 

- En 5. eller 6. klasse fra Glamsbjerg har kursusdag på Helnæs 
Madlejrskole  og viser resultatet på dagen. 

- Børnedyrskue på græsarealet ved Glamsbjerg Fritidscenter. 
- Kulturindslag i form af sang og musik på Torvet. 
- Gratis smagsprøver af lokale produkter. 

 
Kulturarbejdsgruppen og Foreningen Glamsbjerg glæder sig til denne dag og 
håber, at den kan bringe yderligere liv til byen. 

 

”Glamsbjerg Netværk” – Samtaleforum 
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Mandag den 16. marts kl. 19.00 på Glamsbjerg Hotel 

Caféarrangementet har til formål at skabe fællesskab i byen, 
legitimitet for de initiativer, der iværksættes og at være 
forum for nye ideer og initiativer i relation til udviklingen af Glamsbjerg. 
 
Formålet med Glamsbjerg Netværk er endvidere at skabe og udvikle 
samarbejder og partnerskaber mellem og med hinanden i byen. 
 
Såfremt Café – mødet bliver en succes, afholdes denne form for møde én gang 
årligt for beboerne i Glamsbjerg /Køng - Gummerup.    
 
For at sikre fremmøde og bredde hos café - deltagerne inviteres  15 – 25 
beboere med tilknytning til erhvervslivet, kulturlivet, handelslivet, 
foreningslivet, uddannelsesområdet, m.v. 
 
Hovedtemaerne vil aktuelt være følgende: 
 

1. Præsentation af Foreningen Glamsbjerg/Kulturarbejdsgruppens 
aktiviteter / initiativer.  
Evaluering af aktiviteterne/ initiativerne. 

 
2. 2 -3 inviterede borgere, der bor/arbejder i / for byen giver deres bud 

på ideer og forslag til udvikling af byen. 
Inndlæggene sættes til en kort debat. 

 
3. De fremmødte mødedeltagere vil have  har mulighed for  at komme 

med ideer og forslag til udvikling af Glamsbjerg. 
Denne ideudveksling vil ske i form af en rundbordssamtale. 
Ideerne/forslagene vil blive samlet til videre bearbejdning. 
 

4. Konkret etablering af  arbejdsgrupper/”hjælpekorps”.  
”Hjælpekorpsene”/arbejdsgrupperne har til opgave at løse konkrete 
opgaver i og for  byen. 
 
Eksempler på opgaver er: 
  

1. En gruppe, der yder praktisk hjælp til opsætning af bænke i 
byen, opsætning af plakater i info-standere ved indfaldsvejen til 
Glamsbjerg, praktisk medvirken ved arrangementer i byen, 
renholdelse og forskønnelse af byen m.v.  

 
2. Informations-/ AV gruppe, der har til formål at sikre fortløbende 

opdatering af hjemmeside og facebook, udarbejdelse af 



Foreningen Glamsbjerg              
(Glamsbjergs borgerforening) 
 

pressemeddelelse til aviser, foranledige 
udarbejdelse af informationsmateriale, mv. 

 
3.  Foto- /filmgruppe, der sørger for at livet i 

Glamsbjerg dokumenteres. 
 
Der optages et fyldestgørende referat af café-møderne, der benyttes som 
tjekliste for initiativer, der skal følges op på. 
 
Invitation sendes til: 
Grundejerforeningerne – Søndermarken og Egevej. 
Landsbyforeningen - Anders Schmidt 
Handelsstanden – Bestyrelsen.  
Lions Club – Carsten Mogensen og Lars Larsen  
Foreningen Glamsbjerg – Peter Bendix 
Kulturarbejdsgruppen – Foreningen Glamsbjerg.  
Politikere - Elmer Philipsen – Hans Bjergegaard – Mogens Mulle Johansen. 
Foreningslivet – Jais Frimodt  
Glamsbjergskolen – Lars Kofoed 
Gummerup Skole – Pia Bendixen 
Køng Idrætsfriskole – Lars Luplau 
Vestfyns Gymnasium – Ole Toft Hansen  
Handelsgymnasiet/handelsskolen – Karsten Edal/ Carsten Hogrefe. 
Menighedsrådet – Mikael Krarup 
CulturArte – Stenia Degas 
Glamsbjerg Fritidscenter – Dennis Christensen 
Fynske Bank – Jørgen Jensen  
Håndværkerne – Jørgen Pedersen  
Glamsbjerg Idrætsforening – Henrik Bengtsson, 
 
 
Afslutning. 
 
Jeg vil gerne slutte min beretning af med at sige tak til vore sponsorer, som på 
flot vis bakker op om vores arbejde. Det er helt afgørende for vores arbejde, at 
I vil bidrage med et markant samlet beløb. 
 
Jeg vil også gerne rette en stor tak til vores kulturarbejdsgruppe, som på 
fornemmeste vis har vist engagement, opfindsomhed og inspirerende 
iderigdom. 
 
Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt og loyalt samarbejde, for et stort 
engagement og for at  holde fokus på vore indsatsområder. 
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Tak for ordet. 
 
Bent Schmidt  
Formand. 
 
 


