Beretning Gistrup Beboerforening
Årsberetning 2015
Sidste år havde vi fornøjelsen at indlede Generalforsamlingen med
et besøg af Leo Christensen i Lunby, der på udmærket vis kunne
fortælle et stykke Lokalhistorie, som vi i fælleskab kan være glade
for at være såvel levendegjort som bevaret i det lille museum i
Lundby. På samme vis kan vi være glade for, at der er aktive
mennesker i Gistrup, der har taget hånd om at nedskrive byens og
egnens nyere historie. Det er fortjenstfuldt og fortjener bestemt
også stor anerkendelse af Beboerforeningen.
Tre titler skal nævnes:
Gistrup på kanten af Lundby Bakker (2011)
Lundby Bakker (2014)
Gistrup en parcelhusby bliver til (2014)
I tråd med det historiske kan bemærkes, at GBF betaler for en
buket og deltager ved den årlige markering i maj ved Flyverstenen
i Lundby Krat.
Foreningen har noteret sig mindestenen for Stavnsbåndets
ophævelse i 1789 på cykelstien på Hadsund Landevej. Vi vil holde
fokus på disse steders vedligeholdelse og argumentere for bedst
mulig synliggørelse.
Set med historiens briller, så er det i år 2015 100 år siden, at
kvinderne fik valgret og valgbarhed. Det skete i forbindelse med
grundlovsændringen 2015. Kvinder og Tyende fik ret til at være en
del af demokratiet, der fulgte med Grundloven i 1849.
GBF er medarrangør og giver underskudsgaranti på en markering
til minde om Grundlovsændringen i 2015. Rerservér allerede nu
onsdag den 15 april til en spændende aften med en markant
kvinde, nemlig Lotte Heise, der vil tage sit udgangspunkt i titlen: “Vi
har sejret ad helvede til….” Pris for arrangementet ved
forudbestilling er kr 25; der er includeret en drink i entréen.
Billetpris kan købes v. indgangen til 150 kr.
GBF har i forståelse med Gistrup Samråd været med til at udsende
invitation til oprettelse af Team Gistrup. Team’et er etableret, og
det er fantastisk for en forening at vide, at der assistance at trække
på ved særlig lejligheder og opgaver. Stor tak til de, der allerede

har ydet og i det hele taget har tilkendegivet vilje til at give et nap
med til byens bedste.
GBF er en markant part af Gistrup Samråd. Her har vi stimuleret
aktiviterne som løgplantning ved byskiltene. Indtil videre er det
foretaget ved byskiltene på Nøvlingvej, men vi håber, at denne
udsmykning kan fortsætte og udbygges.
A pro pos udsmykning, ja, så har byen i sommeren 2014 lidt af
ukrudtvækst og misligehold på centrale steder. I den
sammenhæng har vi via Samrådets årlige møde med stadsgartner
og repr. fra Park og Natur fremført, at Gistrup ikke skal ligge hen
med knæhøjt ukrudtvækst i vor rundkørsel og være kendetegnet af
skæve skilte og risikable adgangsveje for vore cyklister på den
nordlige indfaldsvej til byen (Hadsundvej). Der er lyttet til det, vi har
fremført, omend cyklisterne stadig har en elendig ind- og udkørsel
ad Hadsundvej.
Trafik er foreningen magtpåliggende. Således havde vi dog ringe
held med at fremsende indsigelse mod nedlæggelse af det sidste
stykke af træet som offentlig vej.
Næste fokuspunkt for GBF vil være evt. ændring busbetjeningen i
forbindelse med letbane og Egnsplanvej.
Foreningen noterer med tilfredshed, at der sigtes på en bedre plan
for skoletrafikken nær Gistrup skole. Alt dette vil blive nærmere
belyst af gennemgang af samlet forslag v. Kjeld Mølbæk senere på
dagsordenen.

Gistrup Beboerforeninge har også været konsulteret i forbindelse
med påtænkt skovrejsning i området mellem Hougården og
Nøvlingvej, ca. over for kirken og nær Børnehaven Flik-Flak. Der
er en dialog i gang med Park og Natur, og der er planlagt et møde,
hvor alle interesserede parter forhåbentlig kan enes om et fælles
projekt. Desuden har beboerforeningen været i dialog med Park og
Natur angående udtynding af træer langs Nøvlingvej.
GBF har i flere tilfælde iøvrigt bakket børnehaven Flik-Flak op i
forskellige ansøgningsrunder, og vi har med glæde noteret os, at
flere af ansøgninger til naturværksteds aktivitet har fået et positivt
udfald.

I forbindelse med udeliv og natur skal det også anføres, at GBF
har modtaget en donation fra Superbrugsen på 2500 kr som
resultat af ønsket om bænke i byen. Vi har faktisk også et tilsagn
fra Stadsgartneren om støtte til samme formål med samme beløb,
som vi selv vil præstere til formålet. Vi har på forhånd tænkt på
bænk(e) på centrale steder, hvor det vil kunne være på sin plads
lige at kunne samle kræfter til den videre tur eller blot har lyst at
opholde sig for at nyde omgivelserne. Vi ser frem til en dialog med
vore medlemmer om sagen.
Vi nærmer os hermed information om et nyt tiltag på
hjemmesidenfronten.
Vi er netop i disse dage i gang med at afprøve et nyt EU støttet
kommunikationssystem, som også har opbakning fra såvel
universitet som Aalborg Kommune. I praksis har vi lagt vor gl.
hjemmeside i dvale og vil gøre en indsats for at skabe
opmærksomhed om den nye side www.mitkvarter.dk. Vi arbejder
på at indkalde til et orienteringsmøde om systemet og de
muligheder, det rummer. Vi peger allerede nu på den 23. marts kl.
19.00.
Systemet indeholder også mulighed for at skabe dialog mellem
bestyrelse og medlemmer og naturligvis mellem medlemmerne
internt.
Sidste punkt i denne beretning går på julebelysning:
Ved venlig overenskomst med Gistrup Erhvervsforening og GBF er
der aftalt en overdragelse af julebelysningen til Beboerforeningen.
Erhvervsforeningen i Gistrup har ophører sit virke, og vi ser det
derfor som en relevant udfordring at forsøge at føre traditionen
med etablering af julebelysningen videre.
I praksis betyder det, at de ca. 40 lysbærere med de røde hjerter
skal checkes og dele skal renoveres. Evt. skal der tilkøbes helt nye
enheder. Vi har allieret os med en leverandør af julebelysning og
afventer et tilbud på enheder, der vil kunne tages i anvendelse i
Julen 2015.
Team Gistrup vil blive forelagt mulighederne. Det skal fremhæves,
at Erhvervsforeningen på nobel vis har ladet et øremærket beløb
følge med de eksisterende lysbærere.
Vi har dog tilladt os at opfordre vore medlemmer til at foretage en
frivillig indbetaling til at forbedre julebelysningen.

Således har perioden siden sidste generalforsamling budt på
alsidige felter at tage vare på.
Vore opgaver spænder vidt og vil vil fortsat favne bredt lige fra at
kæmpe fremkommelighed på såvel stier og færdselsveje i Lundby
Krat som til at sætte fokus på nye planer, nyudvikling af området
med SparEs og boldbanerne i Gistrups bymidte, alt som det kan
ses på skitser som senere på generalforsamlingen fremlægges af
Kjeld Mølbæk. Vi vil i denne sammenhæng prioritere vort arbejde i
Gistrup Samråd højt og bakke op om ændringerne, men også
forsøge at sikre en god dialog om evt. omsiggribende forandringer.
Gistrup Stafetten tildeles i år Det danske Spejderkorps afd. i
Gistrup, Valdemar Atterdag, for deres ildhu i forbindelse med at
forestå Sct. Hans. arrangementet og afviklingen af samme på
bedste vis. – også I 2015 J	
  

