Årsberetning 2019 af Jørn Finseth:
På sidste års generalforsamling, var det
desværre ikke muligt, at finde den sidste
person til bestyrelsen.
Vi fik derfor,
lov til selv, at finde den rette person og
det lykkedes. Rikke er indtrådt i
bestyrelsen og det er vi rigtig glade for.
Endnu end gang velkommen.
I år er det det første hele år, hvor vi har
været lagt sammen med Brædstrup
Turistforening. Da vi blev enige med
Turistforeningen om sammenlægning,
var vi også enige om, at de ture som
Turistforeningen havde stået for i mange
år skulle fortsætte.
I 2019 har vi afholdt 4 ture, med et
gennemsnitligt deltagerantal på 55,
hvilket må siges at være flot.
11. maj: En helt fantastisk bustur rundt i
den nordlige del af gl. Brædstrup
Kommune. Ejnar og Helle tog os med på
en tur og fortalte en del undervejs. En
tur mange sent glemmer.
28. maj: Turen gik til Bredvad Mølle,
hvor Jørgen Røjgaard og Karen Bækbøl
fortalte om stedet historie.
En
spændende aften ved Gudenåens bred.
20. juni: Den genetablerede sti i Træden
samt kirken blev besøgt og her var Karen
Bækbøl igen guide.
13. august: Vi sluttede sæsonen på
Gudenå Camping, hvor vi fik en
gennemgang på pladsen og fortælling
om campingpladsen og dens historie.
Den gamle Borgerforeningen har
naturligvis også holdt fast ved de
traditionsrige arrangementer.

16. februar var der Revy premiere og
igen en fantastisk revy med et publikum,
som var i godt humør. Den 19. og 21.
feb. var der ekstra forestilling også med
et veloplagt publikum. Vi vil gerne rette
en stor tak til hele revyholdet for nogle
sjove og gode aftener.
2. marts var der fastelavnsfest, som igen
i år blev holdt sammen med BIF
Gymnastik. En eftermiddag med knap så
mange udklædte børn, men alligevel
fornøjelig.
5. juni Grundlovsdag. Vi måtte desværre
aflyse vores Grundlovsmøde, pga.
folketingsvalg. Nu må vi så se, hvad der
sker i 2020. Bolden ligger hos Venstre.
23. juni Sankt Hans. Grillen var tændt,
men få til fællesspisning. Mange til bålet
og snobrødsbagning, samt en rigtig god
båltale.
24. august havde vi besøg af Prinsens
Musikkorps + 2 solister. Dette
arrangement kom på opfordring fra
nogle af vores medlemmer.
Medlemmerne har efterlyst noget, som
de som medlem kunne have en fordel af.
Derfor var der en nedsat pris på spisning
og musik. En helt fantastik eftermiddag,
for dem, der deltog. Desværre kom der
ikke så mange, som vi havde regnet med
- måske fordi man ikke var klar over
hvad slags musik det var.
25. september sluttede vi året af, med at
have et arrangement sammen med
Menighedsrådet i Sognehuset. Vi havde
inviteret Carl Blaschke og hans søn
Jeppe til, at komme og fortælle om
deres tur i højden. En god aften med
mange spørgsmål.
I 2019 har Brædstrup Borger &
Turistforening (BTF) givet støtte til 3
arrangementer.
Nytårs Jazz: 3000 kr.
Bakkelandet Byfest lånte vores telt uden
beregning.
Musik i Gaden: 3000 kr.
Tjek Fakta og historie fra BTF her:

https://braedstrup.dk/borger-turistforening/faktahistorie

Tilbud og aktiviteter i 2020 udsættes til
2021 med nye datoer.
21. April

Rundvisning i Det gamle
vaskeri, PCH ejendomme,
Water Of Life, Bryghuset,
Madstedet i Brædstrup.

26. Maj

Deltaet Klosterkær ved
Mossø med naturvejleder
Thoke Østergaard.

5. Juni

Grundlovsmøde i
Folkeparken

20. Juni

Rundtur med bus - del 2 i
Gl. Brædstrup

23. Juni

Sankt Hans v. Ring Sø.

25. august

Besøg hos VELUX Collection,
Østbirk. Max. 30 pers.

OBS!
Når Danmark igen lukker op for, at vi
må mødes, så følg med i de
kommende aktiviteter og
arrangementer i Brædstrup!
Tjek Brædstrup Avis og kalenderen på
vores hjemmeside - Find den her:

https://braedstrup.dk/borgerturistforening

Generalforsamling
2020 (ny dato)
Brædstrup Hallens mødelokale
Onsdag den 23. sep. kl. 19.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab og
status
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (1 årig)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 årig)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1
årig)
9. Valg af en revisor (2 årig)
10. Valg af en revisorsuppleant (1 årig)
11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til
formanden, med motivering, senest 10 dage
før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne:
Formand Jørn Finseth, Skolegade 1A, 8740
Brædstrup. E-mail finseth@turbopost.dk

Mange tak for dit medlemskab!
Der er plads til mange flere medlemmer,
så spred budskabet, hvis Borger- og
turistforeningen skal gøre en forskel og
fastholde aktiviteterne.
Det koster 125 kr. pr. år.

OBS-der er nu mulighed for at betale via

MobilePay 15977

Dog skal du, huske at skrive i teksten.
”medlemsnummer og/eller dit navn” �

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Brædstrup Borger- og
Turistforening
Jørn Finseth
E-mail finseth@turbopost.dk
Jane Bønnelykke E-mail jpb@fibermail.dk
Rikke Bjerg
Kirsten Olsen og Marianne Overvad

