Meningsreferat fra Lokalbladets stormøde i Lemming Forsamlingshus 19. januar
2011
Tilstede var redaktør Klaus Hansen, Gunhild Bach og Anna-Margrethe Jensen (Lem.
Menigh.), Inge Glibstrup, (forretningsudv.), Jens Folmer (Serup Menigh.), Tina
Kampp (Lem. Borgerfor.), Tina Englyst(blad-sætter), Hanna Lund Pedersen (Lem.
Børnehave og Friskolen), Henrik Jensen (LGIF og Jagtforeningen), Marianne Eriksen
(kasserer, forretn.) og Oluf ”Luffe” Skjerning (u. portefølje).
Tina Englyst blev valgt til dirigent og Luffe til referent.
I redaktørens beretning fortalte Klaus, at det havde været en svær start, men med
hjælp fra Tina og den gl. redaktør Luffe, var det gået OK, selv om der naturligvis
havde været smuttere allerede med blanke pletter i bladet til følge og undskyld til
især LGIF/Henrik for det.
Regnskabet udviste et overskud på ca. 15.000 kr.,og blev vedtaget. Regnskabet var
revideret af Klaus og Luffe med gennemgang af alle bilag, men Gunhild påpegede at
det burde gøres af en udenfor bladet.
Vedr. en mulig udvidelse af Lokalbladet til at dække Sejling-Skægkær og Sinding
Sogne har Skægkærskolen, Idrætsforeningen Centrum og Lokalrådet hver tegnet en
side i Lokalbladet. Klaus og Luffe har ligeledes været til møder med Bestyrelsen for
Sinding Forsamlingshus (sv. t. borgerforeningen) og præsten i Sejling for at lodde
interessen for at gå med i et udvidet Lokalblad. Klaus har også været i kontakt med
mange andre personer, der er med i produktionen af de lokale blade i disse områder.
Hans ønske med at være redaktør var fra starten at arbejde på at samle sognene nord
for Silkeborg i et fælles (Lokal)-blad, som kunne være et talerør for både
lokalpolitiske opgaver som skole, veje/trafik og udbygning samt forbedre de
kulturelle og sociale muligheder foreningerne, menighedsrådene og borgerne
imellem.
Generelt har interessen i de andre områder været positiv, ligesom stormødet 2010 gav
redaktøren grønt lys for at arbejde videre, mens man internt i Lokalbladets nuværende
foreninger/menighedsråd ville vende idéen. Tilbagemeldingerne her var såvel
positive ud fra muligheden for støre fleksibilitet, fælles mødekalender og en forventet
stærkere økonomi, men også negative ved at mange frygtede at miste det lokale præg
og interessante stof (gadespejlet, fødsels- og mærkedage og lign.), og tilmed få andet
mindre relevant stof fra de andre områder længere væk. Inge Glibstrup stopper iflg.
hende selv om en del år, og så kan der også ske omlægninger af pastoraterne. Klaus
noterede disse forhold, hvor det at samle det lokale stof i bladet f.x. kunne løses ved,

at den ene halvdel af bladet var som nu, og vendes bladet, så er det de nye områder,
der læses rigtigt fra den modsatte ende. De nye områder havde foreslået et
prøvenummer, hvilket kunne være fint til at have med, når der skulle tegnes annoncer
i disse områder. Men konklusionen blev, at det næste år kører bladet videre som nu,
men Klaus og Luffe fik dog fortsat bemyndigelse til at arbejde videre med
mulighederne for hjælp til sætning og produktion af et udvidet lokalblad.
Der var indkommet forslag om, at bladet skulle trykkes i farver til en forventet
meromkostning på godt 10.000 kr/år. Dette blev vedtaget.
Budgettet var forberedt for en trykning i farver og blev godkendt med uændrede
abonnementspris, ekstraannoncer og honorarer i forhold til sidste år, mens Luffe fik
til opgave at ”sælge” en mindre prisstigning på annoncerne i telefonlisten, som nu
også kan blive i farver. (Note….Efter mødet har næsten alle sagt ja til 1250 kr/år).
Klaus (red.), Inge og Marianne (forretningsudvalg) og Luffe (u. portefølje) blev
genvalgt.
Under eventuelt fik redaktionen stor ros for det omfattende arbejde, der ved fælles
hjælp fører til et blad, man kan være bekendt at vise frem og som afspejler et højt
aktivitetsniveau i området.
Det blev ønsket, at bladet lægges i postkasser overalt i stedet for reklamerørene
(udenfor byerne), idet enkelte har fået våde blade, ligesom blade lagt på jorden i
hvide plastposer ikke var nemme at finde i sneen. Redaktionen følger op på dette, om
uddelerne vil køre turene på de lokale grusveje og finde farvede poser. Omdelingen
sker stadig af private, idet postvæsenet og Silkeborg Budene ikke kan omdele på
vores deadlines, det vil kræve dyr adressering og/eller de skal respektere ”Nej tak til
reklamer”, idet der jo er annoncer i bladet.
Indkaldelsen til stormødet var sket via mail, hvor visse mailadresser var ændret,
hvorfor indkaldelsen i fremtiden skal ske pr. brev.
Referent Luffe, Nisset den 2. febr. 2011

