
Formandens Beretning Karby borgerforening 1/12-22 

Nu er det tid til formandens beretning og min tur til at afholde den igen. 

Der er sket meget siden vi sidst har afholdt generalforsamling. 

Coronaen har fyldt meget i vores land og har affødt en masse aflysninger, der i blandt vores 

generalforsamlinger. 

Siden sidste gang er Ebbe Søndergård udtrådt af bestyrelsen, og som suppleant fik jeg hans plads. 

Vi måtte også aflyse eller flytte vores arrangementer. 

Vi har brugt meget tid på at lære corona reglerne at kende, for at finde alle mulige smutveje, vi 

troede det var muligt at afholde byfest, det næste øjeblik droppede vi tanken og sådan gik det 

frem og tilbage i noget tid. 

Vi endte med at holde en sensommerfest, med traktortræk og fest. 

 

2022 startede med at vi måtte flytte revyen til april. En fin revy med mange mennesker i publikum 

fredag aften. En aften der traditionen tro sluttede med boller med pålæg, kaffe og fællessang. 

Forestillingen lørdag eftermiddag, var ikke udsolgt, faktisk var der meget få i publikum. 

Vi skal have fokus på at få flere til at komme til den forestilling. Vi skal have gjort så byens børn 

kommer der. Det kunne være at lave fri adgang for børn. Men alle idéer er meget velkomne. Vi vil 

gerne fortsætte med 3 forestillinger. 

Lørdag aften var endnu engang en kæmpe succes. Billetterne blev som altid solgt meget hurtigt. 

Festen var god med godt musik fra Double op. 

 

Til juli var der endnu engang byfest. Som noget nyt havde vi flyttet søndagens program til om 

lørdagen. Så byfesten i år var fordelt på 3 dage i stedet for 4. 

Vi brugte lang tid på at gøre klar, men det hele fungerede. 

Torsdag aften var der bankospil i et næsten fyldt telt. Dog med lidt færre bankospillere end sidste 

gang vi havde det. 

Fredag startede med en ny rute til Karby March. Vi ville forsøge at finde en anden vej så vi kunne 

undgå at skulle passere de mange lastbiler og traktorer. Turen gik mod Torp. En fin tur og igen i år 

var der en del havde taget turen rundt. Vi vendte også en tur rundt med Kærstien, men den 

starter/slutter lige hvor traktorerne skal parkere. Så vi fandt et alternativ. Han du en idé til en 

anden rute så giv endelig mig besked. Det er vigtigt for os at turen kan tages i kørestol eller med 

barnevogn. 



Traktortrækket fredag aften trak mennesker som aldrig før. Aldrig har vi haft så mange gæster. Det 

siger vi hvert år og vi tænker også hvert år at nu må det da have toppet, men sådan ser det ikke 

ud. Folk bliver ved med at komme, og der kommer rigtig mange. En rigtig god aften uden de store 

problemer. 

Lørdag eftermiddag var en kæmpe succes! En dag i familiens tegn. Et program fyldt med ting for 

børn. Vi havde flyttet børnedyreskuet til lørdag, vi havde havetraktortræk og pedaltraktortræk. Alt 

med stor succes. 

Lørdag aften var der fest som der plejer, der kunne godt være lidt flere mennesker men festen var 

igen god, god musik og helstegt pattegris, denne gang fra slagter jensen. Han får helt sikkert 

genvalg.  

 

Efter byfesten har vi haft evalueringsmøde, vi var alle enige om at byfesten var en stor succes. 

Programmet 23 bliver tæt på det samme som det var i 22. 

 

Til slut vil jeg sige tak til Tanja for hendes år i bestyrelsen. Hun har lovet stadig at hjælpe til 

byfesten og fortsætter selvfølgelig også at være med spille revy. 

 

Jeg vil også lige minde om nogle kommende arrangementer: 

D. 12/12 kl. 19 afholder vi fjernvarmemøde i SKF sammen med beboerforeningerne fra Hvidbjerg 

og Redsted. 

D. 18/12 Julebanke i Kuberne. 

D. 27/12 holder vi Juletræ. 

Revyen har skiftet weekend, så det fremover er første weekend i februar. Det gør vi pga. 

håndboldslutrunderne. 

29/6-1/7 Byfest. 

 

Tak for et godt år. 

 

  


