Gistrup Plaketten
Gistrup plaketten uddeles til enkeltpersoner, borgergrupper eller
institutioner, som har ydet en særlig og uegennyttig indsats for områdets
ve og vel. Med prisen følger en gavecheck på 500,- kr.
2018
Gistrup har gennem mange år haft glæde af den helt specielle ydelse, som
Anlægsgartner Martin Linnemann, www.buus-anlaeg.dk, har været garant
for, nemlig det flotte store juletræ midt i den centrale rundkørsel i Gistrup. Ikke
blot får byen et gratis træ, men træet er sat op, monteret med lys, og når julen
er forbi, fjernes træet også.
2017
Uddeler Mikkel Olesen, SuperBrugsen modtog Gistrup Plaketten for sin
velvilje til at lade eleverne på skolen i Gistrup og skolen i Nøvling opleve
forskellen på sund og usund mad. Sammen med bestyrelsen fra
SuperBrugsen lod Mikkel eleverne prøve kræfter med at lave mad efter de
helt rigtige principper. Projektet GoCook blev takket være Mikkel Olesen
gennemført og det gav eleverne på skolerne en god oplevelse.

2016

Hæderen tildeles John Hansen i 2016 som anerkendelse af den store og
engagerede indsats for at sikre videreførelse af den smukke tradition med
julebelysning i Gistrup. John Hansen har ydet en ekstraordinær indsats med
at tilpasse nye og gamle lamper og sikre at installationer og kabler er i bedste
og brugbar stand. Ligeledes er det John Hansen, der har været primus motor
i skabelsen af flagene, der kan sættes på de samme ophæng, som
julebelysningen. Da John Hansen også sidder i Beboerforeningens bestyrelse
har der skullet være ydet en særlig stor indsats for at bestyrelsen udpeger en
af sine egne. John Hansen har ydet denne indsats.

2015
Gistrup plaketten 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 og
formodentlig i årene fremover.
2014
Leo Christensen, Lundby modtog prisen og Gistrup plaketten 2014
som anerkendelse for gennem en lang årrække utrætteligt og loyalt at
have arbejdet med at gøre omverdenen opmærksom på det historiske

slag, der i 1864 blev udkæmpet af tapre soldater på vor egn.
Det er et flot arbejde, der nu er synliggjort på udmærket vis såvel via
informationstavler, kampestensdige som et glimrende museum, der på
udmærket vis anskueliggør et lokalt og fatalt nederlag i krigsskæbneåret
1864.
2013
Kjeld Mølbæk modtog prisen i 2013 som anerkendelse for gennem en
lang årrække utrætteligt og trofast at dække foreningslivets årlige
generalforsamlinger, byens mangeartede arrangementer, lokale
planlægningssager med Aalborg Kommune og mange andre små og
store begivenheder i Gistrup, således at byens borgere (og andre) kan
holde sig orienteret om, hvad der rør sig byen.
2012
Initiativet “Herreværelset” modtog prisen i 2012 som anerkendelse for
at have skabt et nyt mødested i Gistrup, hvor mænd i alle aldre kan
mødes til fælles frokost og en snak, et foredrag, en fortælling eller en god
diskussion om stort og småt.
2011
Aktivitetscentret Beltoften og dets mange frivillige modtog prisen i
2011 som anerkendelse for gennem 25 år at have skabt et velfungerende
og aktivt mødested for samvær og gode oplevelser for krop og sjæl for
byens borgere i ‘den tredje alder’.
2010
Mogens Groes modtog prisen i 2010 som anerkendelse for initiativet og
arbejdet med at få opdyrket og formidlet Gistrup lokalhistorie på en
spændende og inspirerende måde til glæde for byens nuværende og
fremtidige borgere.
2009
Sidesporet (DUS II) modtog prisen i 2009 som anerkendelse for det
vigtige, daglige og utrættelige og engagerede arbejde med at give byens
”halvstore børn” nogle trygge og inspirerende fælles rammer, et fri-rum
og et mødested
for sjove og spændende oplevelser efter skoletid.

