
Foreningen Glamsbjerg 

Beretning – 2010 - fremlagt den 26. jan. 2011 på Generalforsamlingen 
 
 
Jeg vil begynde med at orientere om, at medlemsantallet i Foreningen Glamsbjerg er 
på 212 i 2010 
  
Foreningen Glamsbjerg har i forbindelse med en medlemshvervning og tegning af 
sponsorkontrakter fået yderligere 48 nye medlemmer, som dog først gælder for 2011.  
 
Vedr. Glamsbjerg Hotel: 
 
Jeg kan fortælle, at vi forventer et godt regnskab på samme niveau, som sidste år. 
 
Forpagtningsbeløbene er betalt tiden - og vi hører kun godt om hotellet.  
 
Vi har investeret i en døråbning med trappe mellem restaurationen og pejsestuen. 
 
og vi er i gang med at vurdere på mulighederne for at foretage en række 
energibesparende foranstaltninger – og dermed en reduktion af CO2 udslippet.  

 
Generalforsamling i hotellet er fastlagt til: 
 
 Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.30 her på hotellet. 

 
___________________________________________________ 
 
Generalforsamlingen for Foreningen Glamsbjerg vedtog enstemmigt på den sidste 
generalforsamling – den 11. feb. 2010 – et arbejdsoplæg for den nyvalgte bestyrelse 
– ”Organisation af arbejdet med at skabe sammenhæng og udvikling af Glamsbjerg 
By”. 
 
Arbejdsoplægget indeholdt en ny organisering, hvor bestyrelsen bl.a. skulle forsøge at 
etablere 3 arbejdsgrupper: 
- en foreningsgruppe 
- en kulturgruppe 
- en erhvervsgruppe. 

 
 
Vi har i løbet af 2010 sat dette arbejde i gang. 
 
Foreningsgruppen: 
Vi afholdt den 20. juni 2010 et møde i Glamsbjerghallens kantine. 
Alle foreninger i Glamsbjerg blev inviteret og 13 foreninger ud af 16 mødte frem . 
 
Vi fremlagde(Peter Bendix var tovholder på dette møde) overvejelser og modeller for, 
hvordan foreningerne kunne arbejde bedre sammen og måske samtidig kunne løse de 
administrative opgaver i fællesskab. Det handler især om de opgaver, som 



foreningerne gerne vil have gjort så overskuelige som muligt og samtidig minimeret 
mest muligt. 
 
Kort fortalt blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningerne og 
med Peter Bendix fra Foreningen Glamsbjerg. 
 
Vi forventer, at vi i løbet af 2011 vil få afklaret, hvilke ønsker og muligheder, der er i 
dette initiativ. 
 
Kulturgruppen: 
Kulturarbejdsgruppen blev også nedsat med Bent Damsbo – som formand. 
 
Øvrige medlemmer (Søren Henriksen, Inger Krarup, Jørgen Bendixen, Ejvind 
Rosenvang, Elisabeth Rask og undertegnede fra Foreningen Glamsbjerg.) 
 
Vi kontaktede i september 2010 alle grupper og enkeltpersoner, der kunne have noget 
med kulturaktiviteter at gøre.  
 
Det omfattede foreninger, uddannelsesinstitutioner, enkeltpersoner, 
menighedsrådene, professionelle kunstnere m.fl.  
Henvendelsen kaldte vi ”Kultur skaber sammenhæng og udvikling – Lad os løfte i 
flok”! 
Vi fik rigtig mange tilbagemeldinger på denne henvendelse. 
 
Den korte version er, at Kulturarbejdsgruppe efterfølgende udpegede 3 aktiviteter, 
hvor ideen er, at flere aktører gik sammen om initiativer/ aktiviteter  
 
Der første fælles arrangement var julestuen på Hjemstavnsgården, hvor 
Hjemstavnsgården, Cultur Arte (Stenia Og Jorge), Gummerup skole og Lions Club 
Glamsbjerg indgik i et samarbejde. 
 
Det blev en hyggelig og god søndag, hvor ca. 400 gæster kom forbi og hvor der var 
aktiviteter – især aktiviteterne for børnene og Cultur Arts musikindslag var populære. 
 
Det næste fælles arrangement, der arbejdes med over temaet – Skolerne High Lights 
– er fastlagt til  Lørdag den 30. april 2011 i Uddannelsescenteret på Langbygårsvej. 
Elisabeth Rask er tovholder på denne aktivitet. 
 
Vi synes, at det kunne være en herlig ide, at Glambjergs borgere blev inviteret til at 
opleve et udpluk af de mest spændende og populære ”kulturaktiviteter”, som skolerne 
har produceret i 2010/2011. 
 
Det kan omfatte sang, musik, drama, billedkunst, idræt o.sv. , hvor det er tanken, at 
skolerne bliver inviteret til at deltage - med det, som de synes var High Lights for 
dem. 
Det bliver forhåbentlig en festlig og flot dag – og gerne en tilbagevendende 
begivenhed.  
 



Det sidste kulturarbejdsgruppen har fokuseret på er at få lov til at medvirke til en 
udvikling af ”Børnenes dag”, som vi håber, vil blive en dag, hvor rigtig mange aktører 
vil være med – herunder – ikke mindst de handlende i byen. 
 
 
Erhvervsgruppen: 
Den tredje gruppe - Erhvervsgruppe er også etableret.  
Denne gruppes fokus har i særlig grad været at markedsføre Glamsbjerg. 
 
De helt konkrete og udfordrende  initiativ har været at skabe en hjemmeside for 
Glamsbjerg.  
Det har vi gjort – www.glamsbjerg.dk .  
 
Vi kunne overtage navnet uden omkostninger fra Assens Kommune. 
 
Jeg håber, at I har været inde og se den. 
 
Vi er meget tilfredse med opsætning, enkeltheden i den og med opbygningen af den. 
 
Jeg vil imidlertid gerne pointere, at det er og bliver en udfordring at få beboerne, 
foreningerne, arrangørerne af aktiviteter til at benytte sig af hjemmesiden. 
Vi vil arbejde på at få nogen til at hjælpe os med at få alle relevante oplysninger og 
arrangementer vist på vores hjemmeside   
- og vi vil gerne finde en person, der vil være redaktør på hjemmesiden og måske 
etablere en redaktionsgruppe. 
 
 
 
Sponsorkontrakter: 
Det kostede naturligvis noget at oprette vores nye hjemmeside 
- og det vil fremover også koste noget at vedligeholde hjemmesiden. 
 
 og vi ville samtidig også gerne have mulighed for være med til at forskønne vores by 
– incl. vores nærområder. 
 og  meget vigtigt - vil vi gerne være med til at udvikle og markedsføre Glamsbjerg. 
 
For at have økonomiske midler til de 3 områder iværksatte vi et arbejde med at tegne 
sponsorkontrakter hos erhvervslivet, håndværkerne og de handlende. 
 
Vi har nu arbejdet med at tegne disse sponsorkontrakter i 2 måneder -  og vi er 
blevet fantastisk godt modtaget hos dem, som vi har besøgt.. 
 
Sponsorraterne lyder på 4 beløb : 3500,- , 2500,- 1500,- , 500,- kr. 
 
Vi er dags dato oppe på det flotte beløb på Kr. 80.500 kr.  
 
Jeg vil gerne her ved generalforsamlingen rette en stor tak til dem, der har tegnet 
sponsorkontrakter.  
 



Det er ikke blot pengene, men også opbakningen, som vi har fået, når vi har været 
rundt hos dem. 
 
 
Af andre aktiviteter, som jeg vil nævne, er at vi har ansøgt Assens Kommune  om 
penge til en markering af de mest benyttede vandreture i Krengerupskovene. 
Vi fik bevillingen – og pælene og piktogrammer er leveret . 
Vi har indgået en aftale med Krengerup om, hvor de skal placeres. 
 
Vi har haft kontakt til Lions Club Glamsbjerg, og spurgt dem - om de ville sætte 
pælene op i samarbejde med skovfoged Leif Olsen på Krengerup. 
 
Det ville de gerne – og når frosten er af jorden, vil stierne blive markeret med pælene 
og piktogrammer m.v.  
 
 
Julebelysning og juletræ på torvet. 
Foreningen Glamsbjerg har endvidere i 2010 bevilget 10.000 kr. til julebelysningen.  
Der var udsigt til, at vi ikke fik vores flotte julebelysning i år.  
Det kunne vi ikke leve med – så derfor denne bevilling. 
 
Vores aftale med GIF om flagalle – er udvidet med, at der flages i byen, når der er 
konfirmation i Køng Kirke  
Der flages i alt 7 gange årligt i byen. 
 
Beboermødet: 
 
På baggrund af de initiativer og ideer, som jeg har forelagt ville vi meget gerne spørge 
beboerne i Glamsbjerg og omegn : 
” Er vi på rette vej? 
 og samtidig havde vi et ønske i bestyrelsen om at få en dialog og en diskussion om, 
hvad der skal fokusere på i fremtiden. 
 
 
- og vi ville også gerne have folk til at tage del i arbejdet med at skabe sammenhæng 
og udvikling i Glamsbjerg: 
 – deltage i såvel -  små og afgrænsede opgaver – som i større og mere 

omfattende initiativer. 
 
 
Det blev et rigtig godt og spændende møde, hvor vi blandt andet fik input fra Jelling 
v/ Anders Hess. Has hovedsignaler var: !Lav en vision for byen og giv plads til 
nørderne”!! 
 
Mødet afsluttedes med at deltagerne diskuterede og afleverede god forslag og ideer til 
fortsat udvikling af Glamsbjerg . 
 
 
Disse forslag og ideer vil bestyrelsen og arbejdsgrupperne arbejde videre med hen 
over de næste måneder. 



 
 
Tak for godt og berigende samarbejde i bestyrelsen - Det har været et travlt år. 
 
og tak til arbejdsgrupperne for et godt og engageret arbejde ! 
 
Jeg overgiver hermed – min lidt lange – beretning til generalforsamlingens videre 
behandling! 
 
Bent Schmidt 
formand 


