Foreningen Glamsbjerg
(Glamsbjergs borgerforening)

Formandens beretning ved Foreningen Glamsbjergs generalforsamling –
2013/14.
Fremlagt – Torsdag den 27. februar 2014 på Glamsbjerg Hotel.
Medlemstal:
Jeg vil igen traditionen tro orientere om vores medlemstal for 2013, som er på 234
mod 253 i 2012. Det er en tilbagegang på 19 medlemmer. Det er ikke tilfredsstillende
og det skal vi have gjort noget ved i 2014 bl.a. i forbindelse med vore aktiviteter.
Glamsbjerg Hotel:
Vi kommer igen i år ud med et tilfredsstillende regnskabsresultat. Vores forpagter
passer til punkt og prikke betalingerne og vi kan samtidigt glæde os over et meget
højt aktivitetsniveau her på hotellet.
Vi er meget tilfredse med ”det udendørs vedligehold”. Hotellet fremstår som meget
velholdt – og vi er i gang med overvejelser om nødvendige renoveringer - indendørs
– i samarbejde med forpagteren og vores daglige leder – Nina.
Der er generalforsamling i aktieselskabet Glamsbjerg Hotel – Onsdag den 5. marts kl.
19.30.
Aktiviteter i 2013.
Flagning:
Vi har flaget 8 gange i Glamsbjerg i 2013 i forbindelse med de officielle flagdage,
konfirmationerne og i forbindelse med et ”Tour de France” arrangement – som blev
gennemført i samarbejde med TV2 og Assens Kommune. Denne flagning skete i
samarbejde med handelsstandsforeningen.
Giv dine børn en god start – Flyt til Glamsbjerg.
Vi har haft reklamer bag på busserne. Denne kampagne sluttede ved årsskiftet.
Vi har haft plakater opsat i vore standere ved indfaldsvejene til Glamsbjerg og på
vores hjemmeside har vi opstillet 10 gode grunde til at flytte til Glamsbjerg.
Vi synes forsat, at vi har meget ”på hylderne”, som kan være med til at familier flytter
til Glamsbjerg.
Broadcast Glamsbjerg.
Vi udskrev i foråret 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 sammenhæng og samtidig 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.)
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Vi fik 27 små film ind og vinderen af filmene sluttede med ”Vi har
simpelthen bare alt i Glamsbjerg.”.
På bedste Oscars-maner uddeltes præmierne her på hotellet 10.
oktober. – med den røde løber lagt ud!!
Vi regner med at gentage succes igen i 2014.
Fodbold - kunststofbanen.
Behovet og dermed ønsket om at få etableret en fodbold - kunststofbane i Glambjerg
blev efterhånden meget markant.
GIF havde et stort ønske om at få etableret en kunstbane og for GIE var det
efterhånden en nødvendighed, hvis de fortsat skulle have stor søgning til deres skole.
GIF og Glamsdalens Idrætsefterskole kunne derfor se mulighederne ved at gå i
samarbejde om dette projekt.
Vi blev i Foreningen Glamsbjerg kontaktet om at medvirke til, at dette projekt kunne
blive en realitet.
Vi tog i fællesskab fat i nogle af vore lokale byrådsmedlemmer og administrationen i
Assens Kommune, og i forbindelse med budgetgodkendelsen for budget 2013 blev
projektet en del af budgetforliget - at der kunne etableres en kunststofbane i
Glamsbjerg i 2013.
Her skal det anføres, at vores dirigent i aften gjorde en stor arbejde for at det kunne
lykkes. Tak for din indsats.
Kunststofbanen blev indviet i nov. 2013 ved et festligt arrangement, hvor vores lokale
hald desværre tabte til GIE. – og jeg tabte en flaske vin Lene Møller.
Jeg har fået oplyst, at banen allerede er fuldstændig booket og flere er på venteliste.
Et godt eksempel på, at det kan nytte at være fælles om at løfte gode initiativer.
6 byers arbejde med at skabe sammenhæng og udvikling,
FG har i de sidste 2 år arbejdet med at finde ud af, hvad der skal til for at skabe
sammenhæng og udvikling i vore byer.
Det er byerne Egtved, Gram, Holsted, Ølgod, Ørbæk og Glamsbjerg.
Dette arbejde er gennemført i samarbejde med Landdistrikterne Fællesråd.
Vi er nu færdige med vores arbejde i 1. omgang og fremlægger vore konklusioner på
en landskonference i Glamsbjerg den 26. april 2014.
Det har været meget spændende at deltage i dette arbejde.
Vi må bare konstatere, at vi i byerne er voldsomt udfordret af metropoliseringen - og
det vil være meget vigtigt, at vi fortsat gør os maximale bestræbelse på udvikle vore
byer, hvis vi skal overleve.
Julearrangementet – Fredag den 29. nov.
Vores kulturarbejdsgruppe påtog igen i 2013 at koordinere vores julearrangement.
Dette arrangement blev gennemført - i et samarbejde mellem menighedsrådet,
børnekorene i Glambjerg, handelsstandsforeningen og Lions Club Glamsbjerg og
Foreningen Glamsbjerg.
Arrangementet i en stuvende fuld kirken var stemningsfuldt og hyggeligt, Fakkeltoget
var flot og juletræstændingen på torvet - med nedtælling til tændingen af
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julebelysningen i hele byen, sangkor, gratis gløgg og æbleskiver,
julemand og uddeling af godterposer var succesfuldt.
En herlig dag, hvor omkring 5oo børn og voksne var mødt frem.
Ambassadørkorps.
Der er i slutningen af 2013 og fortsættende ind i 2014 blevet arbejdet med at etablere
et ambassadørkorps – bestående af familier, der vil stille op i forbindelse med, at
potentielle tilflyttere får mulighed for at henvende sig til dem - for at få informationer,
gode råd, og hvilke muligheder og fordele, der er ved at flytte til Glamsbjerg.
Dette arbejde sker i tær samarbejde med Assens Kommune, hvor
landdistriktskoordinator Steen Søgaard er tovholder fra AK.
Vi er ved at have en liste klar med ca 8 - 10 familier, der stiller sig til rådighed.
Ungdomskulturhus.
Som det fremgår af dagspressen, er der planer om at etablere et ungdomskulturhus i
Glamsbjerg.
Der er sat 5 mill.kr. af til formålet i 2014.
Det er en rigtig god ide, men det er ikke ligegyldigt, hvor huset bliver placeret.
FG er meget interesseret i, at det bliver placeret i forbindelse med Glamsbjerghallen,
idet det giver nogle umiddelbare fordele – anlægsmæssigt og især driftsmæssigt.
Det vil vi gerne blande os i, hvis vi får mulighed for det.
Parcelgrunde i Glamsbjerg.
Når grunde i Assens Kommune bliver annonceret glimrer Glamsbjerg ved den fravær.
Vi fremstår som en by, der ikke har grunde til salg.
Vi har imidlertid de flotteste grunde i AK, men grundene Søholmsparken er privat
udstykkede og må dermed ikke komme med i AK samlede markedsføring af grunde.
Det mener vi, at der må findes en løsning på.
Vestfyns Gymnasium:
Jeg synes, at vi skal glæde os over, at et nyt gymnasium stod færdigt til brug efter
efterårsferien 2013.
Bygningen fastholder, at der i mange mange år frem i tiden vil være gymnasium i
byen.
- og så er det blevet en flot bygning, som vil præge bybilledet.
Glamsbjerg Sommerlege.
Som tidligere nævnt synes vi, at vi har meget at byde på her i Glamsbjerg.
Derfor kom ideen op første gang i september 2012 - og vi besluttede os for i
sommeren 2013, at vi ville vise os selv og hele verden, hvilken herlig by, vi bor i.
Bag hele dette arbejde står Kulturarbejdsgruppen under Foreningen Glamsbjerg.
Der er dannet en stor arbejdsgruppe på over 10 personer, som forestår
planlægningen af legene.
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Det skal være et storstilet fælles arrangement for hele byen, hvor
alle – unge som gamle - samles i ædel kappestrid, og hvor vi
dyster mod hinanden og viser Glamsbjerg frem.
Legene bliver indledt med en stor åbningsceremoni, hvor den olympiske ild tænde og
med underholdende indslag – med deltagelse af en række lokale stjerne inden for
sang, musik og dans.
Så er der ædel kappestrid om lørdagen og det hele afsluttes med en
afslutningsceremoni og familiefest ved Friluftsbadet.
Der er en meget flot opbakning bag legene og vi vil på et stormøde den 18. marts kl.
19.00 i Glamsbjerghallen gennemgå tankerne og ideerne bag Glamsbjerg
Sommerlege.
Vi håber, at alle i byen – suppleret med venner og familier - vil møde op og deltage i
festlighederne.
Det ser ud til, at der er stor interesse for vores arrangement hos TV2 Fyn, som vil
bringe det ud over kommunegrænse – herunder på Folkemødet på Bornholm.

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 flot 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.
Tak for ordet!

27/2-2014 Bent Schmidt, formand

