Foreningen Glamsbjerg - Beretning – 2011
Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen

Jeg vil traditionen tro begynde med at orientere om medlemstallet i Foreningen Glamsbjerg:
Medlemstallet er på 247 i 2011 - mod 212 i 2010 – altså en fremgang på 35 eller 16 %.

Vedr. Glamsbjerg Hotel:
Jeg kan fortælle, at vi forventer et godt regnskab med et tilfredsstillende driftsresultat, der ligger
over lidt sidste år.
Forpagtningsbeløbene er betalt til tiden - og vi hører kun godt om hotellet.
Vi har foretaget en ret kraftig investering i energibesparende foranstaltninger og reduktion af CO2
- udslippet.
Investeringerne omfatter bl.a. nye varmvandbeholdere - nye radiatorventiler, og diverse
isoleringstiltag.
Omkostningerne til investeringen afdækkes - over en årrække - fuldt ud af forpagter.

Mødeform i bestyrelsen:
Vi holder ofte vore bestyrelsesmøder ude hos vore lokale virksomheder og institutioner.
Så har vi mulighed for at fortælle om, hvad vi arbejder med – men vigtigst er det, at vi lytter til,
hvad de, som vi besøger, har på hjerte.

Aktiviteter i 2011:
Jeg vil i kort form gennemgå de aktiviteter, som vi har arbejdet med i 2011.

Beboermøde - Lørdag den 15. januar 2011
FG afholdt den 15. januar 2011 et beboermøde, hvor ca. 50 beboerne – (Vi havde håbet på flere) mødte op for at tage del i en debat og udviklingen af Glamsbjerg.
Der blev rejst mange forslag – men det gennemgående tema var spørgsmålet:
”Hvordan kan vi synliggøre og markedsføre Glamsbjerg?”
Det skal jeg vende tilbage til!!

Flagning i byen:
Der flages i alt 7 gange årligt i byen.
Vi foranlediger stadigvæk og dækker udgifterne i forbindelse med flagning i byen på mærkedage.
Vi har en aftale med GIF om, at de mod et aftalt beløb sætter flagene op,
Vi satte også flag op omkring indvielsen af ABC lavpris – mod behørig betaling.

Skolekulturfestivalen: ( Kulturarbejdsgruppen)
FG var initiativtager til afholdelsen af en skolekulturfestival /Highlights”
- Lørdag den 30 april 2011 - for alle skoler i Glamsbjerg
Elisabeth Rask er tovholder på denne aktivitet.
Det blev afholdt på Vestfyns Gymnasium og VHS.
En herlig dag, hvor især musikken dominerede.
- der var indslag fra ungdomsgruppen fra Frøbjerg Festspils ungdomsafdeling Culture Arte – VG – Glamsbjerg Friskole og efterskolerne.

Markering af stier i Krengerupskovene:
Vi tog kontakt til Krengerup Gods/ Leif Olsen, Assens Kommune (Pæle), Lions Club Glamsbjerg .
Dette samarbejde gik op i en højere enhed og i sommeren 2011 blev der opsat pæle ved de mest
anvendte stier i Krengerup

Foreningsgruppen:
Vi havde et ønske i bestyrelsen om, at medvirke til et stærkere sammenhold og koordinering
foreningerne i mellem, og vi havde taget kontakt til alle foreninger om mulighederne for at evt. at
danne en overordnet paraplyorganisation/ en tværgående gruppe eller en anden organisering,
som kunne skabe sammenh0ld.
Vi har imidlertid kunnet konstatere, at der ikke var den fornødne interesse for initiativet – og vi
har derfor ladet dette initiativ stå på ”stand by”.
Jeg har imidlertid netop fået en invitation til at deltage i et fællesmøde – den 28. februar fra Jais
Frimodt – Køng Cykelmotion – og Glamsbjerghallen – Benny Sørensen.

Hjemmesiden www.glamsbjerg.dk
Det helt konkrete og udfordrende initiativ har været at skabe en hjemmeside for Glamsbjerg.
Det har vi gjort – www.glamsbjerg.dk .
Vi er meget tilfredse med opsætning, enkeltheden i brugen af den og med opbygningen af denm.v.
Som jeg annoncerede sidste år er det en udfordring at få beboerne, foreningerne, arrangørerne af
aktiviteter til at benytte sig af hjemmesiden.
Vi har virkelig forsøgt at få nogen til at hjælpe os med at få alle relevante oplysninger og
arrangementer vist på vores hjemmeside.
Det lykkedes ikke i 2011
- men vi har gjort et scoop – idet vi netop har drøftelser med Janne Kornbeck som allerede har hjulpet os utrolig meget med opsætning – design – og med
lægge informationer ind på vores hjemmeside.
- Hun vil godt forsøge at være vores webmaster så kan det kun gå fremad.

Sponsorkontrakter:
Som jeg fremhævede sidste år kostede det noget at oprette vores nye hjemmeside
- og det koster noget at vedligeholde hjemmesiden.
Og vi vil samtidige også gerne have mulighed for være med til at forskønne vores by – incl
nærområder og meget vigtigt - ville 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 fik en meget flot opbakning til dette arbejde – og nåede et anseeligt beløb, som vil fremgå at
regnskabet.
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.

Møde med Flemløse/ Voldtofte – Gummerup/ Køng/ Højrup.
Bestyrelsen – repræsenteret ved Knud Hansen og undertegnede - holdt den 11. januar 2012 møde
med landsbyerne om mulighederne for et fremtidigt samarbejde – og - også her - for at skabe
sammenhæng og udvikling mellem byerne.

Vi blev enige om at samarbejde og afholde mindst 2 årlige møder om konkrete fælles initiativer,
fælles markedsføring , stisystemer, der kunne forbinde byerne, link til vores hjemmesider, stå
sammen om fælles argumentation, når vi skal forsøge at få opbakning fra myndigheder m.v.

Markedsføring af Glamsbjerg.
En af de helt markante ønsker fra vores beboermøde var, at vi skulle markedsføre Glamsbjerg.
Denne indsats har vi gjort til vores helt centrale tema i 2011 – og 2012.
Vi har indledt et samarbejde med Assens Kommune og havde den 13. november 2011 her på
hotellet et møde, hvor vi havde inviteret MTU, KFU samt det politiske landsdistriktsudvalg om
opgaven med at udvikle og markedsføre Glamsbjerg som en attraktiv by at bo og arbejde i.
Vi havde forinden udarbejdet en SWOT – analyse over Glamsbjerg (fordele og ulemper i byen) og
en vision for byen.
Det blev et meget vellykket møde – idet de centrale politikere ( borgmester , mange
udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd) og embedsmænd var mødt frem.
Der blev givet tilsagn om at arbejde videre med projektet og det kom frem, at det kunne være
ønskeligt at andre centerbyer i AK kom med i arbejdet og vi har vores næste møde den 16. feb.
2012 om, hvordan vi konkret kan udvikle samarbejdet mellem FG og AK.
Samtidig med dette initiativ har vi taget kontakt til Landdistrikternes Fællesråd – i Vejen, som vi
har gjort interesseret i at medvirke til et udvikle en model til, hvor dan vi får fokus på udviklingen
af centerbyerne.
Vi er netop gået i samarbejde med en række jyske og fynske byer ( bl.a. Egtved, Gram, Holsted,
Ørbæk) om dette arbejde – og skal mødes den 9. marts – en hel dag – for at udvikle en
eksemplarisk model for vikling af byerne.
Vi vil her lægge vægt på markedsføring af byerne.
Hertil kommer, at der vil blive ansøgt om fondsmidler til initiativet.
Det er en omfattende opgave, vi har sat os for at udvikle – vi håber, at det lykkes.
Glamsbjerg har så mange gode forhold og tilbud ”på hylderne” .
Det må kunne lade sig gøre at få gang i hjulene her i byen.
Vi er p.t. i gang med at lave en pjece, som beskriver i kort form ” Glamsbjerg – et godt sted at bo
på Fyn”.
Pjecen: ” GLAMSBJERG …. et godt sted at at bo på Fyn..

Pjecen skal anvendes, når vi skal præsentere Glamsbjerg og pjecerne skal ligge på vores
hjemmeside og skal samtidig uddeles til alle interesserede ( ejendomsmæglere, banker, offentlige
kontorer m.v.)

Tak for fantastisk godt og berigende samarbejde bestyrelsen - det har igen været et travlt år.
Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingens videre behandling!
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