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Årets ildsjæl 2020
Hvert år udleder Gårslev Lokalråd anerkendelsen ”Årets Ildsjæl” til en person, som har gjort en særlig indsats for og i
lokalområdet. I år tilfalder udmærkelsen halleder Henrik Nielsen, Gårslevhallen. Han modtog anerkendelsens fysiske
beviser, en særlig ildsjæls-planke samt en buket blomster,
ved Lokalrådets årsmøde 1. oktober.
Der var ikke nogen tvivl. Når formand for Gårslev Lokalråd Henrik
Juhl Kristensen, læste de indstillinger, han havde modtaget fra lokale borgere i forhold til udmærkelsen ”Årets Ildsjæl 2020”, blev
halleder Henrik Nielsen fremhævet langt oftere en nogen anden.
Det er virkelig en exceptionel
dynamisk halleder, vi har her
i Gårslev. Så selvom han ikke er typen, der søger udmærkelser, men mere går op
i blot at gøre til job, så godt
som han overhovedet kan,
så skulle årets Ildsjælanerkende naturligvis tilfalde
ham, udtaler Henrik Juhl Kristensen.

- Et byggeri, som, ud over at give nogle fantastiske nye muligheder for idræt, fitness og træning til mennesker i almindelighed, også indtænker hensynet til mennesker med funktionsnedsættelser i
særdeleshed. Det er bare rigtig godt! Det er bare supervigtigt, at
vi i Gårslev skaber et lokalsamfund for ALLE, hvad enten det gælder byggeri, idrætsmuligheder eller noget helt tredje, siger Henrik
Juhl Kristensen.
Via indtægterne fra Sommerkoncerten 2019 har Gårslev Lokalråd
tidligere givet hallen 10.000 kr. til en ny ovn (eller tilskud til denne), ligesom der er blevet hjulpet med genopbygningen af Oplevelsespladsen uden for hallen og med klargøring af de udendørs fitnessredskaber, som hører under Oplevelsespladsen.
Gårslev Lokalråd tilkendegav sidste år sin anerkendelse ift. det
omfattende arbejde med hallens om og –tilbygning ved at tildele
prisen som Årets Ildsjæl 2019 til hallens bestyrelsesformand, Arne
Rahbek. Det er således andet år i træk, at personer omkring Gårslevhallen står i centrum for lokalrådets anerkendelse med ildsjæludmærkelsen.
Yderligere oplysninger og kommentarer:

Gårslev Lokalråd: Henrik Juhl Kristensen, 30337110, henrikjuhlkristensen@gmail.com
Modtager: Henrik Nielsen, 22424094

I en af indstillingerne i forhold
til Henrik Nielsen, stod der
blandt andet følgende, som blev læst op i forbindelse med lokalrådets årsmøde 1. oktober, hvor Ildsjæl-anerkendelsen blev offentliggjort:
Henrik Nielsen har ydet et arbejde som ikke kan beskrives, men
som skal opleves. Henrik er den første, der møder lige lidt før
håndværkerne og den sidste der går, langt efter den sidste håndværker eller frivillige hjælper har forladt “byggepladsen”. Henrik er
her der og alle steder. Så hvis man vil se en ildsjæl, så mød op i
Gårslev hallen, så kan du være heldig at møde Henrik.
Gårslev for alle
Gårslev Lokalråd har løbende bakket op om og glædet sig over omog tilbygning i forhold til Gårslevhallen, som netop et blevet færdiggjort og som prinsesse Benedikte indviende fredag den 25 september 2020.
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Foruden Henriks store arbejde i forbindelse med selve hallen og byggeriet
har Henrik også passet de store grønne områder til perfektion.
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Sommercafèen
Cafeen i Høll

Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36
Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.
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Børnegymnastik
Haletudser
Så er haletudserne
startet op og mange små energibundter er samlet i
hallen for at hygge,
bevæge sig og have det sjovt både
med hinanden og
deres forældre/
pårørende.
Vi starter i rundkreds
med fx en fagtesang, så bliver der
krudtet af, både ved
redskaber og aktiviteter i hallen, til sidst
slutter vi af med
rundkreds og en farvelsang.
Der er stadig ledige
pladser på holdet.
Vi er i hallen torsdage 16.30-17.15
(mødes lidt før og
sætter redskaber
frem).
Vi har det sjovt, får
rørt os lidt, og både børn og voksne
er sociale med hinanden.
Aktive haletudser sammen med forældre eller andre pårørende.
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Abekatte
Abekatte træner i hallen
torsdage 17.30-18.15
Når Abekattene er i hallen
er der fart over feltet, de er
glade og vil gerne brænde
en masse energi af, de nyder at have hallen som en
stor legeplads.

Vi har nogle seje, gode og
engagerede trænere som
skal holde styr
på både børn, musik, redskaber samt corona-regler,
men vi mangler lige et par
stykker mere som vil være
en del af trænerstaben, det
kræver ingen særlige forudsætninger-bare man
er villig til at tage
ansvaret på sig.
Forældre til abekattene sidder ude i vores nye lyse cafe
mens børnene gør
gymnastik, og når
holdet samles i rundkreds til sidst, forventes det at de alle
kommer ind i hallen
og hjælper med at få
redskaber ind på depotet.
Vi har stadig ledige
pladser.
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Badminton
Her er U9 og U11
badmintonspillere
(1. -4.klasse)
med trænerteamet: Sophie,
Mathilde og Marie.
Emma er også
træner, men var
ikke med, da billedet blev taget.

Også salg til private - besøg os i gården

Der er plads til
flere på holdet

Her er U13-U17
badmintonspillere
(fra 5. klasse)
med træner Thomas. Her er fyldt
godt op på holdet.
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Til

senior fællestræning mandag kl 19-21

er

der også plads til flere, så kom og vær med. Vil du høre mere,
kontakt

14.00-19.00

Per Fjordside, 61940638.

Motionsbadminton
Der er motionsbadminton

onsdag aften, og der er

ledige tider onsdage kl 20-21
Kom og vær med

Kontakt Helle Burmester,

burmester.jensen@mail.dk
FLEMMING

Fitness for alle er for alvor kommet i
gang. Her er virkelig plads til alle - øvede og ikke øvede, yngre og ældre, folk
med og uden handikap. Det er en fornøjelse trods sved på panden.
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Tennis
Efter en dejlig og lang
tennissæson, hvor
vejret har artet sig på
allerbedste vis, slutter
tennistræningen for i
år. Træningen har
kunnet gennemføres
hver eneste onsdag
siden slutningen af
april til slutningen af
september, hvor vi
holder afslutning og
siger tak for i år.

Nogle af de dygtige
tennisspillere nyder
et stykke kage og lidt
at drikke ved årets
sidste træning.

Vi siger mange tak til Benjamin, som har stået for den gode træning hver onsdag.
Både Benjamin og Sisell har sagt ja til at være trænere igen i 2021, og det er vi utrolig taknemmelige for. Jeg vil også sige mange tak til de herlige tennisspillere, både
børn og voksne, som har haft gode timer på banerne. Vi håber på endnu flere medlemmer i 2021, hvor vi satser på at kunne åbne banerne sidst i april .
På tennisudvalgets vegne
Bente Weibel
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Corona stopper mange ting

Der er længe til jul,
men vi må
beklage, at årets
juletræstænding
søndag den 29. november
slet ikke bliver, som vi plejer, og som
vi havde glædet os til.
På grund af Covid19 bliver vi nødt til at aflyse selve arrangementet
med sange, tale, julemand,
godtepose og gløgg mm.,
MEN vi tænder stjernerne, og
juletræet tændes søndag den
29. kl 17 men uden fælles
hygge.
Mange julehilsner

Dagli´Brugsen og
Gårslev Kulturklub
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Stedsegrønne GGF
Efteråret er over os, med mørke, regn, blæst og løvfald. I år er
efteråret ekstra krydret med en ordentlig gang Corona, så hvis
man har tendenser til lidt efterårstristesse, så bliver den let at
opbygge i år! Men mens bladene gulnes og falder af træerne
udenfor, så har vi jo altid et blad at varme os ved i Gårslev. Det
er stedsegrønt og sørger for at holde optimismen i kog året rundt.
Hver måned dumper det ind af brevkassen, med glade nyheder
om livet i den lille by, samlet og udgivet af frivillige, der gør det
af lyst! Jeg taler selvfølgelig om GGF-nyt. Og lige så sikkert som
at dette skønne medie når frem til os hver måned, lige så sikkert
er det, at det indeholder støtteforeningens lodtrækning. Her kommer novembers:

VVS Installatør
Michael S. Nielsen



Tlf. 20 64 38 94
Mail: erritsoblik@gmail.com





www.erritso-blikkenslageren.dk

Speciale
Ventilation
Tag & facade
Rustfrit stål
Blikkenslager

225-423-367-34-211
Disse fem heldige kartofler har vundet 200 kr. hver. Tillykke!
I får direkte besked fra GGF’s kasserer.

På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf
på 9 udfordrende huller.
Køller lejes i Informationen.
Lille kølle
15,00 kr. --- Stor kølle

35,00 kr.

Minigolf -battles (min. 5 personer)
Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.
morkholt.dk
7595 9122
19

20

Referat fra hovedbestyrelsesmødet den
7. okt. 2020

Blomsterhuset . 75 86 60 81

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Nyt fra Hovedbestyrelsen, herunder
- Orientering vedr. Corona: Aktiviteterne i GGF afholdes fortsat
med overholdelse af retningslinjerne.
- Fælles arrangement/hyggeaften for begge bestyrelser i GGF og
Hallen er planlagt, hvor receptionen kort skal evalueres.
3. Evaluering og drøftelse af betingelserne for frikontingenter.
Muligheden for at få rabat på fitness, hvis man træner i f.eks.
gymnastik er kort taget op på aftenens møde. Det besluttes at tage dette op igen inden sommerferien, idet det vurderes for nødvendigt først lige at få overblik over det økonomiske råderum.
4. Der skal tages stilling til fornyelse eller annullering af samarbejdsaftalen med Sportigan.
Vi beslutter, at GGF ikke at fornyr aftalen. Hertil besluttes det, at
der skal meldes ud at logo og farve skal beholdes men at de forskellige afdelingerne selv kan vælge leverandør.
5. Tiltag i udvalgene
a. Halbestyrelsen:
Henrik har en velfortjent ferie i næste uge så Lasse har lovet at
hjælpe til i denne uge.
Endelig økonomisk opgørelse fra byggeriet er på vej.
GGF er sammen med Hallen blev indstillet af Regionen til årets
idrætspris.
Arne foreslår at Hallen og GGF sammen afholder et loppemarked.
Hanne undersøger om det er muligt grundet nuværende Coronarestriktioner.
Fra fredag den 18.12. - 4.1. 2021 lukkes Hallen for idrætsaktiviteter. Fitnessmedlemmer kan dog benytte fitnesslokalerne.
Arne har haft møde med Ib fra Hagenstrand camping, som vil
sponsorere en kaffeautomat.
Muligheden for en forpagter-løsning undersøges fortsat.
Tilbud til udbygning af depot/redskabsrum er under indhentelse.
Facadedør og nogle vinduer genbruges i den forbindelse.
b. Sognegården:
Hovedrengøringsdag søndag den 4-10 er afholdt. Der var deltagere fra GGF, men det var svært at finde folk, som havde tid grundet mange andre opgaver.
Fortsætter side 23
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Liste med ressourcepersoner ønskes genoptages, så det fremover vil blive nemmere at få forskellige i byen til at hjælpe.
Bente finder listen og der følges op herpå på et kommende
bestyrelsesmøde.
c. Støtteudvalget:
Støtteudvalgsmøde mandag den 5-10. Et af medlemmerne
har ønsket at holde. Derfor efterlyses et nyt medlem.
Planlagt arrangement for støttemedlemmer udsættes endnu
en gang og til februar 2021.
Erhvervsklub-arrangement i Hallen og Fitness er under planlægning.
d. GGF-Nyt:
Seneste blad er netop sendt ud.
Til januar skal annoncører besøges.
e. Koordinationsudvalget:
Der henvises til punkt nr. 4.
f. Kommunikationsudvalget:
Sanne Lomholt har desværre valgt at stoppe med hjemmesiden. Der skal derfor findes en anden til denne opgave.
6. Tiltag i afdelingerne
g. Badminton:
Sæsonen er i gang. Der er flere børn i år.
4 hjælpetrænere. Kursus er ved at blive planlagt.
Spørgsmål om pay and play er muligt. Dette drøftes.
h. Fitness/Parasport:, herunder status på åbning af centeret, antal af medlemmer mv.: Ved Lars:






Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus
Bergstedt Massage
Bed & Breakfast
Mad & Vin Værksted

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop
Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt

Vi havde en rigtig god åbningsweekend/ Åben hus. Vi havde
nok et par hundrede igennem.
Der er givet mange introtimer.
Vi har i dag lige passeret 100 betalende medlemmer, så flot.
Der er brugt meget tid på hjemmesiden også mere end beregnet. Denne fungerer nu rigtig godt.
Vores holdtræning kører rigtig godt og nogle hold er endda
overbooket – så dejligt.
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Samarbejde med to eksterne leverandører er opstartet, Christina der er kostvejleder og Birgitte Sommer, der underviser i
Mindfullness . Det fungerer sådan at man som ekstern leverandører lejer salen og vores medlemmer tilbydes …
Herudover evt. en ekstern yoga-instruktør
De sidste 2 weekender i oktober afholdes 2 interne instruktører-kurser.
Udvidelse af parasport til kørestolsbasket afklares. Ansøgning
til Parasportrådet hertil skal indsendes inden 3. december
2020.
Lars anbefaler at dele udvalget op i hhv. Fitness/Parasport.
Dette besluttes og orienteres om på Generalforsamlingen.
Lars orienterer om ”Medlemskab med fordele”: Vi kan få op til
15000 kr. af denne kampagnen. Lars forslår at vi tilbyder et
½ års gratis medlemskab til f.eks. 12-13 bevægelseshandicappede, til at tiltrække målgruppen. Lars er i dialog med
dem, bl.a. vedr. kriterier.for at komme i betragtning. Dette
støttes af bestyrelsen.
h. Fodbold:
Afbud fra Niels-Kristian,
Morten Linneth orienterer forinden mødet om følgende:
Fodbold ungdom starter indendørs træning lørdag den 24 oktober
U6/7: 1030-1130
U8: 0830-0930
U9: 0930-1030
Torsdag d.8/10 holder vi møde med Vejle Boldklub.
Der har været tilfredsstillende tilslutning til de 3 ungdomshold vi
har haft denne sommer og god opbakning fra forældre til trænerne.
i. Gymnastik:
Der er nu kommet styr på trænersituationen i børnegymnastik –
Dejligt.
Udvalgsmøde planlægges.

ALT TIL DIG OG DIN CYKEL
VESTERGADE 17 7080 BØRKOP TLF. 75867228

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk

j. Volleyball:
Fortsat medlemstilgang – super flot.
k. Håndbold:
Trille Trolle holdet kører godt
Pigehåndbold er startet op med egen træner, 11 betalende indtil
videre fra både, Jelling, Børkop og omegn.
l. Motion/Fitness:
Pigerne fra fodbold træner var med i tirsdags så der forventes
således at komme 11 nye medlemmer på holdet – super godt.
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m. Senioridræt:
Cirka 30 medlemmer på nuværende tidspunkt.
n. Tennis:
Banerne lukkes ned i uge 44
Trænerne fortsætter næste sæson.
7. Kursus til kommende yoga-instruktør;
Kursus til de nye hjælper-trænere for bl.a. badminton og Gymnastik
8. Økonomi ved kassereren, herunder:
Status på konsekvenser af Corona – situationen;
Status på Sponsorater;
Bilag med overblik over økonomisk status på afholdte/
udestående udgifter til Hal og fitnesscenteret, blev udleveret.
Der er pt. god balance og pænt overskud, når lånet fra DGI/DIF
medtages.
Herudover orienteres om indtægter fra kontingenter fra nye indmeldte fitnessmedlemmer, aktuel status er mindst 100 nye medlemmer, hvilket tegner rigtig godt.

9. Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 2021, herunder stillingtagen til, om hvordan de frivillige fremadrettet
påskønnes.
Tirsdag den 2. marts – resten af punktet udsættes til næste møde
10. Kommende møde(r):
- Julemøde: Torsdag den 10. december kl. 18.00..
11. Punkter til næste dagsorden:
Planlægning af Generalforsamlingen og stillingtagen til, hvordan
de frivillige påskønnes fremadrettet.
12. Evt.:
Den 07-10-2020 / Birgitte Buskov Sørensen

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13
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BESTYRELSEN FOR GÅRSLEV LOKALRÅD PER 1. OKTOBER
2020, INKL ROLLER
FORMAND: Henrik Juhl Kristensen, Bystedparken 65,
Gårslev, tlf. 30337110 , henrikjuhlkristensen@gmail.com
NÆSTFORMAND: Brian M ortensen, Bystedparken 43,
Gårslev, tlf. 2274 0400, arkitektbm@gmail.com
KASSERER: Karen M argrethe Berthel, Bystedvej 6, Gårslev, tlf. 24253151, karenmberthel@hotmail.com
SOMMERKONCERT: M orten Kjeldsen, Bystedparken 20,
Gårslev, tlf. 75862365 – 29673515, ulmokj@gmail.com
TRANSFORMERTÅRN: Søren Steensen, Borgvold 9, Gårslev, tlf. 75 86 18 25 - 23496824, fam.steensen@mail.dk
Suppleanter:
SOCIALE MEDIER: Vian Hviid, Soldalen 2, Gårslev, tlf.
2530 3231, vian.hviid@gmail.com
REFERENT: Luise Ebbesen, Karl Tømrersvej 4,Gårslev,
tlf. 41316463, luiseebbesen@gmail.com

Ændringer i bestyrelsen i forhold til hidtil
I forbindelse med lokalrådets årsmøde 1. oktober 2020 sagde lokalrådet farvel med klapsalver og kæmpe tak til Bente Weibel,
der stoppede efter mere end 10-års arbejde som bestyrelsesmedlem. Ligeledes blev det også til et farvel med klapsalver og
tak for indsatsen til Kurt Hemmingsen og Egon Sørensen, der
havde stillet deres pladser til rådighed, hvis andre ønskede at
indtræde i bestyrelsesarbejdet. Dette ønskede Vian Hviid og Luise
Ebbesen, der opnåede indvalg som suppleanter.

Nye i lokalrådets bestyrelse er desuden Karen Margrethe Bertel
og Søren Steensen, der efter bestyrelsens konstituering 7. oktober har fået rollerne som henholdsvis kasserer og indledende
kontaktperson ift udviklingen af transformertårnet.
Henrik Juhl Kristensen opnåede ved årsmødet genvalg til bestyrelsen og han fortsætter som lokalrådets formand. Ny næstformand (efter Bente Weibel) er Brian Mortensen.
Ved årsmødet 1. oktober blev der desuden afholdt et minuts stilhed for lokalrådets hidtidige kasserer, Niels Middelbo, der desværre afgik ved døden i april.
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Nyt stort boligkvarter på vej til Gårslev
Brødrene Thybo EjendomsudviklingA/S vil over de kommende år opføre 94 lejeboliger i Gårslev i et kvarter kaldet
Bakkegårshusene. De indledende planer for byggeriet blev
præsenteret ved Gårslev Lokalråds årsmøde torsdag den 1
oktober, hvor de knap 40 deltagere havde muligheder for at
give deres ønsker og kommentarer ift byggeplanerne til
kende.
Det var en stor skuffelse for borgerne i Gårslev og omegn, at byrådet i forhold til budgettet for 2020 valgte IKKE at støtte etableringen af lejeboliger i Gårslev, uagtet at man valgte at støtte etablering af sådanne boliger i andre dele af Vejle Kommune.
Lokalrådet har siden været i dialog med blandt andre borgmester
Jens Ejner Christensen – foruden vore lokale byrødder, Peder
Hummelmose og Dan Skjerning – om behovet for at få byggemodnet flere kommunale grunde, som kan favne flere boligformer,
bl.a. parcelhuse, ældreboliger, lejeboliger, samt boliger til enlige.
Ønsket er stort for alle boligtyper.

Lægeeksamineret Fodplejer & Social og Sundhedsassistent v/Bente Hvid.
Godkendt til Kommunalt tilskud/helbredstillæg

Medlem af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere.
Klinik på Søndergade 38 A, Brejning ( I bygningen hos Spar Købmanden )
Like og mød mig på Facebook

HvidsFodpleje Brejning

www.hvidsfodpleje.dk

hvidsfodpleje@gmail.com
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Pas på dine fødder, de bærer dig gennem hele livet…..

I forlængelse heraf har Lokalrådet haft den glæde to gange – nemlig den 4. juni og den 25. august - at have haft borgmesteren til
møde her i Gårslev, hvor vi har drøftet behovet og vist byen – og
mulige byggegrunde – frem til borgmesteren. Indtil videre har dette ”borgmester-spor” ikke udmøntet sig i konkrete resultater. Et
nyt spor har dog åbnet sig op for Lokalrådet – Brødrene Thybo
Ejendomsudvikling A/S.
Boliger for alle
Gårslev Lokalråd har gennem
flere år arbejdet på at få flere
lejeboliger til Gårslevområdet,
noget der efterspørges meget,
ikke mindst af seniorer som ønsker at fraflytte deres villaer,
samtidig med at de stadig gerne
vil blive i området. Derfor er vi
meget interesserede i Brødrene
Thybos planer, forklarer lokalrådet formand Henrik Juhl Kristensen. Han fortsætter: - Det er dog
vigtig for lokalrådet, at der dels skabes æstetisk flot byggeri, som
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matcher Gårslevs rolle som en del af Naturbyen, dels at der ikke alene skabes lejeboliger til seniorer i vores lokalområde men
til alle typer mennesker, altså også børnefamilier, singler og
folk med funktionsnedsættelser eller handicaps. Vi sætter pris
på den dialog om udviklingen af Bakkegårshusene, som vi har
haft med Brødrene Thybo over de seneste måneder, og vi ser
frem til at fortsætte den.
Følgegruppe
Næste skridt bliver nedsættelsen af en særlig følgegruppe af lokale vil få mulighed for løbende at kommentere på og fremsætte
ønsker til byggeriet.
Jeg opfordrer alle i lokalområdet, der er interesserede i udviklingen af det nye boligkvarter, til sammen med repræsentanter
for lokalrådet at indgå i Bakkegårdshusenes følgegruppe. Er
man interesseret i dette kan man rette henvendelse til et medlem af lokalrådets bestyrelsen, afslutter Henrik Juhl Kristensen.

JP&CO A/S
Sjællandsgade 25, 7100 Vejle

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Gårslev Lokalråd: Henrik Juhl Kristensen, 30337110,
henrikjuhlkristensen@gmail.com
Kontaktperson for Brødrene Thybo Ejendomsudvikling: Glennie
Christensen, 28742010, glenniesofie@gmail.com

Bakkegårdsgrunden
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Tårnhøje tanker
Gennem mange årtier har et transformertårn på Kirkegade i
Gårslev været et lokalt vartegn for landsbyen. Nu står det
foran nedrivning. Lokalrådet håber, at lokale kræfter vil
overtage det.
En af de spændende ting, der måske ligesom Bakkegårdshusene
kan kendetegne Gårslev-området i
fremtiden, er omdannelsen af
transformertårnet på Skolegade i
Gårslev, ud mod – og delvis på Peder Hummelmoses mark.
Alt andet lige står dette tårn, som
mange ser som et lille landmærke
og en små-ikonisk bygning for
Gårslev, til nedrivning fra Trefor/
EWIIs side. Trefor har tilbudt tårnet kvit og frit til Peder Hummelmose, hvis han vil have det. Det
vil han, hvis lokalområdet ser en
idé i det. Så takket være et venligt
tilbud fra Peders side HummelmoHåbet er, at der stiftes en forses, er der faktisk mulighed for
ening, der vil stå for bevarelsen
af transformertårnet.
lokalområdet at overtage tårnet
ganske gratis, hvis det ønsker det.
Et rigtigt spændende tilbud, siger Henrik Juhl Kristensen, formand
for Gårslev Lokalråd. – Spørgsmålet er så, om tårnet bare er nice
to have eller om det er need to have for lokalsamfundet.
Lokalrådet kan dog ikke overtage transformertårnet. Det skal i
givet fald være en juridisk gyldig enhed, der overtager dette. Kunne man måske forestillet sig, at lokale kræfter stiftede en forening
eller lignende til transformatortårnets bevarelse og udvikling? Dette spørgsmål stillede lokalrådet ved sit årsmøde 1. oktober, hvor
mange i forsamlingen tilkendegav, at de gerne så tårnet bevaret.
I forlængelse heraf opfordrer lokalrådet nu til, at lokale med interesse i at bevare og udvikle transformertårnet henvender sig til
Søren Steensen, der blev indvalgt i lokalrådets bestyrelse 1. oktober.
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Formålet vil være at undersøge mulighederne for at etablere en
fremtidig juridisk konstruktion for tårnet og eventuelt at udarbejde
ansøgninger, der kan sikre midler til renovering og vedligeholdelse
af transformatortårnet.
Giver ingen sig til kende over de kommende uger, må vi nok erkende, at det bliver svært at bevare tårnet i Gårslev, afslutter Henrik Juhl Kristensen.
Yderligere oplysninger og kommentarer:
Gårslev Lokalråd: Søren Steensen, tlf. 75 86 18 25 - 23496824,
fam.steensen@mail.dk

Nu glæder vi os til en spændende bymidte/torv og mødeplads. Tak til Brugsen for
første skridt :-)

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90
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