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Isen er væk, så det er er bare om
at komme ud i det kolde søvand
Klar til kold dukkert i Jels
Den første vinterbadefestival er lige om hjørnet.
JELS: Vandtemperaturen i Jels Sø ligger tæt på nulpunktet. Ikke desto mindre lokker
De Blå Istapper - vinterbadeklubben i Jels IF - med en vinterbadefestival.
Det sker lørdag den 6. februar fra kl. 13.00-17.00, hvor Søbadet er åben for badende.
Ud over klubbens medlemmer har mange frivillige også meldt sig til at give en hånd
med.
- Vi håber, at Jels-borgerne bakker op om det festlige indslag på denne kolde årstid.
Men alle uanset hvor i landet man bor er selvfølgelig meget velkommen, fortæller
Anette Dons Jensen fra styregruppen bag
arrangementet i en pressemeddelelse.
Styregruppen forventer knap 100 tilmeldte
vinterbade-entusiaster, når de boltrer sig i sø,
sauna, svedehytte og den specialfremstillede
suppegryde, hvor man kan sidde i varmt
vand og nyde udsigten over søen.
Der er endnu ganske få billetter tilbage.
De kan bestilles på
www.jels-if.dk/vinterbadefestival

Fra www.ugeavisen.dk 2019
Af Sven Ravn (sven@nytirsdag.dk) 12. september 2011 kl. 00:00
Lokalråd har fået vokseværk
Sidste tirsdag afholdte Jels Lokalråd den årlige generalforsamling. Det var en lidt
speciel en af slagsen, da den siddende bestyrelse havde fremlagt forslag til
vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønskede således at antallet af bestyrelsesmedlemmer
gik fra 5 til 11 personer.

Grunden til den eksplosive vækst i bestyrelsen er at koordinationsudvalget nu er
nedlagt, og det var så ønsket at få udvalget indlemmet i Jels Lokalråd.
Med erfaringerne fra koordinationsudvalget har det vist sig, at der var rigtig mange
fordele ved at foreninger og bestyrelser i Jels satte sig sammen for at drøfte de ting der
sker i Jels, og de ting der bør ske i Jels. Forslaget blev vedtaget og det efterfølgende
valg viste også at foreningerne var klar.
Følgende blev valgt til Jels Lokalråd: Jørgen Lastein (fra Jels Erhvervsforening), Hans
Peter Paulsen (fra skolebestyrelsen), Finn Bonde (fra Jels IF), Børge Baagø Hansen
(fra Jels Fiskeriforening) og Ulla Ellegaard (fra Jels Roklub). Fra den siddende
bestyrelse blev Anette Dons Jensen valgt sammen med Finn Smidt, Kristian Petersen
og Jesper Finnemann.
Den nye bestyrelse er nu på 9 personer, med mulighed for yderligere at vælge to
personer til næste år. Bestyrelsen er nu meget kompetent og handledygtig og har
allerede en del hjælpere i små og store udvalg på sidelinjen.
Generalforsamlingen startede godt nok ikke med det nye forslag, men selvfølgelig med
formandens beretning.
Her kunne Anette Dons Jensen fortælle at lokalrådet havde været aktiv i flere både små
og store opgaver igennem det seneste år. Mest fyldte det med overbygningen på Jels
Skole, hvor hun roste de foreninger og bestyrelser som stod sammen, og med gode
argumenter fik afværget en lukning.
Søbadet og projektet omkring dette, blev også vendt og drejet. Det skrider heldigvis
fremad, kunne formanden konstatere. Jels-filmen har fået tysk og engelsk oversættelse
og der er blevet kikket på et stisystem i Jels by og langs Jels å og et stykke der ud af.
Beretningen blev godkendt.
Under den efterfølgende debat kom det frem, at en evt. cykelsti helt til Øster Lindet kan
være en mulighed. En underføring under hovedvejen var ønskelig.
- Der var også mange andre gode ting der kom frem. I skulle prøve at tage med til
generalforsamlingen, det er helt spændende, fortæller en af deltagerne ved
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede med at der blev takket for god ro og orden i denne
upolitiske forsamling. Det var først under kaffen, at det gik galt med politikken. Ak ja,
hvad hjertet er fuldt af i denne tid.

Den nye bestyrelse i Jels Lokalråd. Fra
venstre er det Anette Dons Jensen
næsten skjult, Kristian Petersen, Ulla
Ellegaard, Jørgen Lastein, Jesper
Finnemann, Finn Smidt, Finn Bonde,
Børge Baagø Hansen og Hans Peter
Paulsen.

Indstillet kandidat: Anette Dons Jensen
Begrundelse:
Anette har i over 20 år været en utrolig aktiv ildsjæl i Jels. Hun har i mange år været
formand for Jels Borgerforening, hvor hun har stået i spidsen for/været initiativtager til
mange forskellige aktiviteter for at forskønne Jels.
Jeg kan nævne:
Vikingen ved Rundkørslen,
Årlig ren by dag,
Legepladsen på Storkeengen,
oprydning på stierne omkring Jels Søerne,
nye stiforløb o.m.a.
Derudover er hun medlem af Jels Lokalråd, hvor hun er en uvurderlig referent og
lokalrådsmedlem.
Anette er typen, der ikke gør meget væsen af sig hun arbejder altid i baggrunden. Hun
er den, der kan samle folk til forskellige aktiviteter og er meget vellidt i lokalområdet.
Jeg synes hun fortjener et skulderklap for hendes utrættelige indsats i over 20 år.
Indstillet af: Connie Tetens,

