
Referat fra Lokalbladets Stormøde 2006 den 2. februar 2006 i Serup Forsamlingshus. 
 
Stormødet var varslet efter reglerne til den 19. januar 2006, men blev udsat til den 2. 
februar på grund af vejret. Alle kkendte interesserede blev kontaktet telefonisk eller via 
email om den nye dato. 
 
De fremmødte var: Inge Glibstrup (red. medlem og menighedsrådene), Anders 
Sørensen (sætter af kirkesiderne), Marianne Eriksen (red. medl., kasserer og Familie & 
Samfund), Susan Hove (LGIF), Kai Deigaard (journalist og Lem. Borgerforening), Jens 
Folmer (Serup Menighedsråd) og Oluf Luffe Skjerning (redaktør). Tina Englyst 
(”sætternisse”) kiggede ind kortvarigt og Klaus Hansen (journalist og oplægger til pkt. 10 
kiggede ind senere på aftenen) 
 
Mødet blev holdt efter den udsendte dagsorden. 
 
Pkt. 1: Til dirigent valgtes Anders og referent Luffe. 
 
Pkt. 2: Anders og Kai blev budt velkommen, da det var første gang, de var med til 
stormøde. Der er sket et lille fald i antallet af annoncører, hvilket redaktøren ville prøve 
at rette op på. Lokale personer med hobbyer eller lyst til en fortælling vil kunne finde 
plads til fællessiderne, mens rejsebeskrivelser vil blive færre, men har man lyst til at 
fortælle, er der plads til både ture i Danmark eller udlandet.   
 
Pkt. 3: Regnskabet (se efter referatet) blev fremlagt og viste et udestående pr. 31. 
december 2005 på 27.750 kr. Dette gav anledning til en del debat om, hvorvidt den 
skulle laves sanktioner mod dårlige betalere, men indtil videre satses på en venlig men 
bestemt rykker og telefonisk kontakt. Der stiles efter, at bladets formue kan dække 1 års 
udgivelser med hjælp til sætning fra trykkeriet, hvilket betyder, at årets indtægter plus 
formuen tilsammen mindst skal være 100.000 kr. Denne situation nærmer sig, men med 
et faldende annoncesalg ville man ikke satse på reduktion af tidligere priser. 
 
Pkt. 4: Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 250 kr. pr. interessent. 
 
Pkt. 5: Faste annoncer på midtersiderne koster uforandret 1000 kr/år og tilsvarende 
koster 1/8-sides-annoncerne 250 kr/gang. Sidstnævnte er annonceringsmulighed til 
firmaer og private med forretningsmæssig baggrund, se også pkt. 10 vedr. gratis 
privatannoncering i ”Pulterkammer-stil” og vedr. privatfester og lignende.  
   
Pkt. 6: Sideprisen er fortsat 1000 kr/år for interessenter, og følgende antal sider blev 
reserveret: LGIF 4 sider, menighedsrådene 10 sider, Den Skægge Friskole 2 sider samt 
Børne- og Familiehuset, Jagtforeningen, Lemming og Serup Borgerforeninger, Serup 
Forsamlingshus 1 side hver og Familie & Samfund ¾ side. Lokalhistorisk Forening og 
Serup Foredrags- og Pensionistforening er tilsluttet som interessenter via kontingentet. 
 
Pkt. 7: Abonnementsprisen er fortsat 100 kr. for 2006, men stigende porto og 
trykkepriser vil formodentlig betyde en stigning for 2007.  
 
Pkt. 8: Med ovenstående priser og enkelte justeringer blev budgettet for 2006 vedtaget. 
 



Pkt. 9: Til redaktionsgruppen valgtes Inge, Marianne og Luffe med mulighed for 
supplering af personer med interesse for en aktuel opgave eller generel medvirken i 
bladets produktion. 
 
Pkt. 10: Af ændringsforslag var 2 rettidigt fremsendt til redaktøren.  
 
Forslag 1(indsendt af Tina): Bladet bør give plads til lokale privates annoncering a la 
Pulterkammer, ”Åbent Hus”-arrangementer uden salgsbaggrund og søgning efter 
barnepiger og lignende. Dette kan ske i et felt på en side, som kunne kaldes ”Læsernes 
side”.    
 
Forslaget blev debatteret, priser og hvilke annoncer og hvor store. Resultatet blev, at 
denne mulighed åbnes via gratis annoncer, hvor der ikke må være erhvervsmæssig 
baggrund (disse henvises til 1/8-dels-annoncerne). Begrænsningen er, at der max. må 
bruges 1 side af bladet. Det vil betyde, at en annoncører kan blive kontaktet med henblik 
på at reducere en fremsendt annonce, så der kan blive plads til alle indkomne annoncer. 
 
Forslag 2 (indsendt af Klaus Hansen): - Lokalbladet må på sigt gerne udvikle sig til at 
dække både de nuværende Lemming/Serup Sogne samt også Sejling, Skægkær og 
Sinding med begrundelse i den nye kommunalreform, hvor landsbyerne i 
Skægkærskolens distrikt vil kunne samarbejde om fælles opgaver og problemer, der 
måtte opstå, og her vil Lokalbladet kunne være talerøret for Lokalråd og lignende 
samarbejdspartnere. 
 
Klaus, som selv sidder i Sinding Lokalråd, forelagde idéen og debatten blev lang. Fra 
den positive vinkel blev nævnt Skægkærskolens inddragelse i bladet, fællesblad for hele 
Silkeborg Nords foreninger og menighedsråd m.m. med oplysning om diverse 
muligheder i området samt talerør for Lokalrådenes arbejde, debat m.m. På 
negativsiden står, at det kræver benarbejde i de nye områder at få tilslutning fra diverse 
foreninger, nye annoncører til at reducere de øgede omkostninger, behov for kraftig øget 
redaktionshjælp, måske mindre ”lokalt” blad, når området bliver relativt stort, hvilket dog 
redaktionelt kunne styres med opdeling af bladet i diverse områder og lignende. Klaus 
ville vende tilbage med en udmelding fra Sinding Lokalråd, hvad de ønsker og ser som 
muligt på sigt. Et generelt ønske om bedre orientering om, hvad Lokalråd laver og kunne 
betyde for Silkeborg Nord resulterede i beslutningen om at lave en artikelserie om 
Lokalrådsarbejde i de kommende numre af Lokalbladet.    
 
Under ”Debat om Bladet” dukkede problemet med, at vi ikke direkte har vores egen 
bankkonto, men har kontoen i LGIFs regi, idet vi ikke er en godkendt forening med 
vedtægter o.s.v. Der var også debat om, hvem der kan abonnere på sider i bladet, hvor 
såvel Børne- og Familiehuset som Den Skægge Friskole blev nævnt som ikke værende 
foreninger/menighedsråd og derfor udenfor retningsliniernes krav til interessenter. 
Enkelte private har ønsket en tilsvarende adgang til fast at abonnere på en side/plads i 
hvert blad med aktiviteter og tilbud til offentligheden med en vis økonomisk 
interesse/erhvervslignende forhold. Sinding Lokalråd ønsker muligvis også spalteplads, 
og dette ligger p.t. ligeledes udenfor de gældende retningslinier. Denne debat 
resulterede i nedsættelse af et udvalg til revision af retningslinierne, om muligt med 
henblik på omdannelse til vedtægter for at blive en godkendt forening med hvad det så 
kræver. Deres forslag skal ligge klar til næste stormøde, som så kan blive en stiftende 
generalforsamling. Til udvalget valgtes Inge (indkalder), Anders, Jens og Susan.                                               
Referent Luffe 



 


