Mindestenen i Anlægget
Kommunaltidende 12. december 1940

Glamsbjerg Bylaug afholdt Mandag Aften
Generalforsamling paa Hotellet.
Det blev en lang og med Hensyn til vidtrækkende Beslutninger betydningsfuld
Generalforsamling.
Kortest var Formandens, Tømrermester
Fr. Gustavsens, Beretning, som han aflagde, efter af Fabrikant S. Nissen-Juhl
var valgt til Dirigent. Han omtalte her
de Planeringsarbejder, Generalforsamlingen vedtog skulde udføres, saa vidt
som 100 Kr. kunde række i Arbejdet med
Hensyn til Grusgraven i Glamsdalen.
Man havde faaet et samlet Tilbud paa
hele Planeringsarbejdet, et Tilbud der lød
paa 600 kr., men da man kun disponerede over 100 Kr., havde man ladet udføre,
hvad udføres kunde paa Dagløn, for dette
Beløb.
Formanden meddelte endvidere, at man
paa Kongens 70 Aars Fødselsdag havde
plantet en Eg i Vidarbjerg-Grusgraven.
Der vil senere blive sat en Sten med Inskription ved Egen til Minde om Dagen
og dens Betydning.
Kassereren, Urmager M. C. Madsen,
forelagde Regnskabet, der balancerede
med 1174 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning på 71 Kr. Status salderede
med 9870 Kr. og viste en Netto Formue
paa 9475 Kr.
Inspektør Chr. Larsen kunde ikke forstaa,
at der ikke var gjort mere ved Grusgraven, men paa den anden Side kunde han
heller ikke begribe, at man havde givet
100 Kr. for det, der var lavet. Nu havde
man imidlertid været to Aar om at faa hel
Grusgravarealet købt, og saa skulde det
vel ogsaa vare 2 Aar, inden der blev gjort
noget ved det.
Kreaturhandler P. Hansen anbefalede
meget kraftigt at skride til Skabelse af et
Anlæg i Glamsdalen. Han var enig med
Inspektør Larsen i, at Glamsbjerg ikke
kunde være bekendt at have Arealet liggende, som det laa, lige ved Indkørslen til
Byen.
Arbmd. Kaj Dreyer omtalte Forholdene i
Forbindelse med Licitationen ang. Arbejdet med Planering af Grusgraven. Han
fandt det rigtigst, om man nu ofrede de
Penge, som skulde til, og fik lavet et ordentligt Anlæg.

Fabrikant H. C. Jensen fandt, at man lige
saa godt i Aften kunde klare Spørgsmaalet, om Grusgraven skulde beplantes eller ej. Da det var vanskeligt at faa Kapital løsgjort af Foreningens Formue, vilde
han foreslaa, at man overlod til Bestyrelsen at optage et mindre Laan.
Kreaturhandler P. Hansen vilde ikke gaa
med til at optage Laan. Naar man havde
Penge, der hidrørte fra et Anlæg, burde
de ogsaa anvendes til et Anlæg, og der
kunde skabes et virkeligt smukt Anlæg
i Glamsdalen. Han havde mange Gange
beundret Anlægget i Voldtofte, og noget
lignende kunde man udmærket faa lavet
her ogsaa. Men optage Laan, naar der var
Penge i Kassen, det fandt han ikke var
klog Politik.
Malermester Mar. Adersen: Vi kunde jo
ikke i Aar anvende flere Penge, end vi hav-

de faaet bevilget af Generalforsamlingen.
Hvis det ikke paa anden Maade kunde
lade sig gøre at skaffe Penge til et Anlæg,
var det vel muligt ad Frivillighedens Vej
at skaffe den fornødne Kapital. Det havde
dog vist sig ved tidligere Lejligheder, at
man godt kunde staa sammen og løse en
Sag i Fælleskab. Han fandt, at Sagen nu
maatte gribes an paa den ene eller anden
Maade, saa at Arbejdet med Anlægget
kunde blive gjort hurtigst muligt.
Formanden og Fabrikant Chr. Larsen
foreslog, at man tog de ekstraordinære
Generalforsamlinger, der skulde til, for
at man kunde se, om det var muligt at faa
noget af Foreningens Formue frigjort.
I den videre Diskussion om Spørtsmaalet
deltog Urmager M. C. Madsen, Tømrermester Laur. Jensen, Gdr. Godtfred Jacobsen, Arbmd. Jacob Olsen o.a...
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