
 
Velbesøgt generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Karup-området 
 
På Lokalhistorisk Forenings generalforsamling den 14. marts kunne formanden, Inger Merstrand, 
fortælle om et støt stigende medlemstal, der nu ligger på ca. 165. Men det reelle antal medlemmer 
er en del større, da et medlemskab også dækker en evt. ægtefælle og derfor i mange tilfælde skal 
ganges med 2. Foreningen har haft stor tilslutning til sine aktiviteter, og der har været udsolgt til 
dem alle. Billetterne til en guidet tur på flyvestationen var endda udsolgt på under en halv time. 
Regnskabet viste et mindre underskud på 550 kr., hvilket hovedsageligt skyldes det sørgelige 
faktum, at 3 fra bestyrelsen er afgået ved døden, så der har været en ret stor udgift til bårebuketter. 
Alle medlemmer modtager hvert år i december en gratis årskalender, og mange har meldt sig ind i 
foreningen pga. kalenderen, som formanden finder billeder til på arkivet og skriver tekster til. Den 
koster 60 kr. i forretningerne, og da medlemskontingentet kun er på 50 kr., kan det betale sig at 
være medlem, hvis man alligevel plejer at købe en kalender.  
 

Her ses tidl. pilot Jørn Nødskov forrest til venstre foran et udsnit af de ca. 40 deltagere.  
 
Der var genvalg til Jørn Nødskov, Svend Gjødesen og Inger Merstrand, og desuden indtrådte den 
hidtidige suppleant, Karlo Hansen, i bestyrelsen efter Inga Hørdums pludselige udtræden på grund 
af sygdom. Herefter valgtes to nye bestyrelsessuppleanter. Det blev Helle Christensen og Claus 
Christiansen, og da den hidtidige revisor, Vagn Lund Jensen, ikke ønskede genvalg, blev 
revisorsuppleanten, Jan Højgaard, valgt, mens John Thomsen afløste ham som suppleant. Ved 
generalforsamlingens afslutning overrakte Inger Merstrand vin til den afgående revisor og til de 2 
trofaste hjælpere på arkivet, Helle Christensen og John Thomsen, ligesom også Aase Gude, der 
hjælper med avisklipning, fik en flaske vin.  
 
 



Da generalforsamlingen var forbi, fortalte Jørn Nødskov de ca. 40 tilhørere om sine spændende 
oplevelser som pilot ved flyvevåbnet i 42 år, og han illustrerede beretningen med en masse billeder. 
Blandt andet af et F-104, som på kun 2 minutter kommer op i 10 kilometers højde, og som ifølge 
Jørn Nødskov er en dejlig flyvemaskine, men han har ingen særlige favoritter blandt de mange 
maskiner, han har fløjet med i årenes løb. De har været dejlige alle sammen. Da han begyndte ved 
flyvevåbnet, foregik styringen af et fly helt manuelt, mens det i dag styres ved computerteknik. Det 
har sammen med en bedre uddannelse af piloterne bevirket, at det er meget sjældent, et fly styrter 
ned, mens det desværre langt fra var en usædvanlig begivenhed i flyvevåbnets barndom.  
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, og resultatet ser sådan ud: Formand: Inger Merstrand, 
kasserer: Jørn Nødskov, sekretær: Karlo Hansen og næstformand: Svend Andersen. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er Lisbeth Juhl, Poul Thomsen og Svend Gjødesen.  
 
 


