Beretning 2005
År 2005 er vel overstået, og der skal aflægges beretning. En beretning er lig med en
eksamen, som bestyrelsen skal op til, det er jo her vi får at vide, når beretningen
kommer til debat, om det er godt eller mindre godt, det vi har foretaget os i årets løb,
om vi har bestået.
Hvad er der så sket , i år 2005. Vi lagde ud den 14. januar til Odense Isstadion, hvor
vi først fik instruktion i reglerne i ishockey, og derefter så en kamp mellem OIK og
Herning
Den 20. januar, var vi en tur på Albani Bryggerierne, hvor vi fik en rundvisning, først
på bryggeriet, derefter rundvisning og smagning i de forskellige øl de laver, hertil
serveredes rigeligt med smørrebrød. Dette besøg, var optakten til det næste
arrangement.
Der var nemlig ølsmagning i Rønninge Forsamlinghus den 3. februar, hvor
Brygmester og direktør for Albanifonden Leif Typkær fortalte om øllets tilbliven og
det gode danske øl.
Mandag den 14. februar uddelte vi 80,000kr på Langeskov Rådhus
Den 9. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling, som igen foregik på en god
rolig og måde.
Bestyrelsen fik et nyt medlem, efter Hanne Christiansen, der valgte at stoppe, nemlig
Kurt Larsen. Kurt har hurtigt gjort sin indflydelse mærkbar.

Der er blevet indkøbt en ny computer til Rita. Den gamle gik fuldstændig i sort. Det
gjorde Rita også. Det er surt at bruge sin sparsomme fritid, med problemer man kan
undgå. Men udviklingen fortsætter, og vi er blevet enige om at indkøbe 2 stk. bærbare
computere, 1 stk. til Claus, der har med alle medhjælperne at gøre, samt en til Rita,
som kan benytte den på markedet også. Rita´s gamle computer kan jeg gøre brug af,
så intet er spildt.
I foråret har vi som noget nyt fået en Hjemmeside op at stå med adressen:
langeskovborgerforening.dk. Her har Henrik Sommerlund fra aktivitetsudvalget
været den store trækkraft. Hjemmesiden ser ud til at virke godt, selv om der stadig er

nogle mangler og små justeringer. På hjemmesiden er der et åbent debat forum, som
jeg hermed vil opfordre, jer medlemmer til at bruge, her kan i løbene komme med
både ris og ros.

Torsdag den 14. april kaldte Nyborg Voldspils ungdomsforestilling med musicalen
De Faldne Engle
Sommerudflugten den 29. maj gik i år til BON BON land. Det var igen en succes
med mange deltagere.
Onsdag den 1. juni tog vi til Odense Teater hvor Kim Larsen og Erik Ballings film
MIDT OM NATTEN var iscenesat som en musical. De 40 billetter vi havde
reserveret blev revet væk på under 2 timer, så vi måtte ud at købe flere i en fart.
Som det blev sagt på den sidste generalforsamling fik vi som noget nyt, nedsat et
Aktivitetsudvalg, uden for bestyrelsen. Både for at aflaste os i bestyrelsen, men også
for at få nogle andre ideer og indfaldsvinkler på hvad der skal ske. Udvalget består af:
Sonja Pedersen, Merete Kastrupsen, H.C Andersen og Henrik Sommerlund. Vi i
bestyrelsen, er sikre på at der kommer, mange gode og spændene, tilbud fra disse
personer, i fremtiden.
Aktivitetsudvalget gjorde deres debut den 16. juni, med et besøg på Hestehavegård,
hvor ejeren Jens Harekilde, kendt fra Robinson, fortalte om landbruget, gårdbutik,
gårdmejeri samt den besætning af vandbøfler han har, og om den lidt utraditionelle
måde han gør tingene på. Under foredraget blev der beværtet med egne
mejeriprodukter, og kød fra vandbøfler.
Nu var der tid til en velfortjent sommerferie, hvor der blev ladet noget energi på til
det næste store arrangement, nemlig Kræmmermarkedet.
Den 23. 24. og 25. september løb det 16 Kræmmermarked af stablen. Jeg bliver på
bestyrelsens vegne til for 3. år i træk nød til at sige. Det er skide godt gået. Et rigtigt
flot marked med rekord overskud, men mere om markedet senere
Fredag den 21 oktober, var aktivitetsudvalget igen på banen med en koncert med
Peter Viskinde i Rønninge Forsamlingshus, ca. 135 deltog.
Medhjælper festen blev holdt i Birkende Forsamlingshus den 29. oktober ca. 110 var
tilmeldt.

Den 17. november var der Cava smagning i Rønninge Forsamlingshus. Vi smagte
både på vin og oste m. m. fra Laudrup Vine der blev præsenteret på en meget
behagelig måde af Ebbe Hansen, tidligere Under Lindetræet.
I mange år har vi traditionen tro, holdt juletræs fest den 28 december om aftenen.
Tilslutningen har været for nedad gående. Hvad det skyldes ved vi ikke. Men i år var
det aktivitetsudvalget der skulle stå for arrangementet. Dato og tidspunkt blev flyttet
til søndag den 4. december kl. 14. Ann og Aberne kom og underholdt. Det var en
rigtig fin fest, men desværre var tilslutningen ikke større, det har vi taget til
efterretning, i bestyrelsen, og besluttet, at stoppe med dette arrangement. Det er jo
mange penge, 20500 kr. når der ikke er flere der møder op.
Økonomien er rigtig god, både i Langeskov Borgerforening og Langeskov
Kræmmermarked, men det vil Rita komme mere detaljeret ind på senere.
Langeskov Kræmmermarked, som jeg sagde før, et rigtigt godt marked. Men hvad
med rammerne. Dem vi ikke selv er herre over er vejret. Selv om vi har gode
forbindelser, kan det jo gå galt, det er jo også derfor at vi er ved at oparbejde en
risikokapital. Dem vi er herre over, er indkøb og investeringer. Vi har de sidste år
blevet gode til at få de ting der kan returneres, sendt retur, samtidig har vore dygtige
medhjælpere, holdt spildprocenten på et meget lavt nivau. I år har vi fået 2 nye
personer, der har besat nogle store poster på markedet. I køkkenet har vi fået en ny
leder nemlig Marianne Junge Hansen. Det er der kommet mange roser for, både fra
køkkenmedhjælpere og gæster. Vort nye bestyrelsesmedlem Kurt Larsen, har med
stor ildhu stået for kræmmerkroen, der er også roser til ham, han satte rekord, selv om
musikken drev gæsterne væk lørdag aften.
Medhjælperne skal også have roser, de har igen gjort et kæmpe arbejde, selv de
steder hvor det knep med at få hjælpere nok, er der gået til den så det hele er nået. Nu
vi er ved medhjælperne, så føles det som om det bliver svære og svære, at få nogle til
at give en hånd med, det til trods for at de er med til at tjene mange penge til
lokalsamfundet, i år 617,000 kr. Af de 617,000 kr. går de 322,000kr. til at aflønne de
foreninger der har stillet deres arbejdskraft til rådighed, resten de 294,000 kr. går til
nye aktiviteter, udlodning og som noget nyt i år, selvfølgelig på grund af det fine
resultat, har vi som tak for hjælpen, givet alle vore hjælpere en biografbillet.
Underholdningsbudgettet var i år lavere, som de foregående år, vi havde ikke nogen
store navne på plakaten, men vi har alligevel haft en rekord stort besøgstal, at vi
simpelt hen ikke kan servicere flere gæster, der var propfyldt over alt, og det betød en
meromsætning på 31,000 kr. Vejret har også en del af skylden for dette.

Vi har et møde, med de andre markeder her på øen, i november måned, hvor vi
udveksler erfaringer og tal m. m. Vi er nok det marked der har det laveste
underholdningsbudget, men vi kan som sagt kun fylde teltene en gang
Til næste års marked, håber vi meget på at det bliver nemmere at få hjælpere, om
ikke andet så at vore egne medlemmer vil komme og give en hånd med. Dette gælder
selvfølgelig dem som vi ikke ser.
Aktivitetsudvalget er, som før omtalt, blevet etableret, med den baggrund at få et
bredere udsnit af medlemmerne, til at møde op til de meget interessante
arrangementer der har været og kommer. Der har da også været mange nye ansigter,
det ser vi selvfølgelig som det er rigtigt det der er gjort, men håber der kommer
mange flere.
Aktivitetsudvalget har også skaffet nogle billige billetter, for eksempel til
juleølsmagning i spejlteltet ved HC Andersens julemarked og til Jacob Haugaard og
Finn Nørbygaard. Det er nogle her og nu tilbud, som bliver lagt ud på vores
hjemmeside samt sendt som nyheds mail. Det er først til mølleprincippet der gælder.
Vi ved godt at ikke alle har en Pcer og kan modtage dette tilbud, men hvis vi skal
sende et brev, med tilbudet, til alle medlemmerne, vil det koste foreningen mellem
2600 og 2700kr.+ 10 til 15 timers arbejde pr. gang. Det er dyrt og besværligt. Det er
jo noget nemmere med den nye teknologi, og så er det gratis.
Aktivitetsudvalget har i sit arbejde og udbud, arbejdet med at der normalt ikke stilles
transport til rådighed. Dette har udvalget fra flere sider fået nogle negative
tilbagemeldinger på. Baggrunden for beslutningen fra aktivitetsudvalgets side er,
prisen for billetterne bliver billigere, desuden er der mulighed for samkørsel, og
offentlige transportmidler er oveni købet gratis i forbindelse med teater ture.
Aktivitetsudvalget arbejder p.t. med planer om etablering af en eller anden form for
gratis musikoplevelse, i stil med Odenses torsdagskoncerter, Arbejdstitlen er, Musik i
Granskoven, og det som udgangspunkt tænkt gennemført, et par gange om året,
formentlig på hverdage. Et projekt som er resourcekrævende i mange henseender, og
hvor samspil mellem sponsorer og leverandører, skal gå op i en højere enhed. Det er
også en økonomisk stor mundfuld, som skal gennemarbejdes. Igangsætning kan ikke
ske uden vedtægtsændringer, eller ved at denne generalforsamling, stiller sig positivt
over projektet.
Det kunne være spændene, om Langeskov, også markerede sig på det musikalske
Fynskort. Og nu hvor vi bliver en større kommune, er det måske endnu mere
nødvendigt, for det nære sammenhold, og udviklingen af dette.

Selv om vi har fået et aktivitetsudvalg, er i medlemmer, stadig meget velkommen til
at komme med forslag, og gode ideer, om et eller andet spændene arrangement, vi
skal se på.
Vedtægtsændringer: Vi i bestyrelsen, er kommet med nogen ændringsforslag, til
vedtægterne, som vi mener skal med når vi fra år 2007 bliver lagt sammen med
Kerteminde og Munkebo kommuner, hvad gør vi i fremtiden, geografisk? Skal det
stadig kun være det gamle ”Langeskov” og hvem kan optages som medlemmer?
Vi kan se at Langeskov er den eneste kommune der har en Borgerforening som os.
Langeskov Borgerforening er i besiddelse af en kopimaskine, som står hos mig. Den
er gammel og slidt, så gammel at vi ikke kan få en serviceaftale mere. Minolta har
opsagt aftalen pr. 30 april 2006,da der ikke kan fås reservedele. Aftalen kostede 29
øre pr. kopi. Carsten B. Hansen har fået sit arbejdes leverandør, SAPA til at
sponsorere en mere moderne kopimaskine, som vi så skal have en serviceaftale på,
Aftalen koster 8-10 øre pr. kopi. Som reklame for SAPA skal vi sætte deres logo på
de plakater, vi sætter op, samt sponsorere 4 billetter pr. arrangement vi afholder.
Vi skal i aften, desværre, hilse af med et velfungerende bestyrelses medlem. Carsten
Bjørk Hansen, har valgt at stoppe, efter 6 år i bestyrelsen og 1 år som suppleant, det
er ikke noget der kommer bag på os, det er varslet de sidste 3 år, men alligevel havde
vi troet han havde glemt det. Dig Carsten vender jeg tilbage til senere.
Jeg kan oplyse at der er afholdt 45 bestyrelses- og udvalgsmøder. Medlemstallet er
steget med 3 til 490.
Inden jeg over lader beretningen til debat, vil jeg benytte chancen for at takke
bestyrelsen for et godt samarbejde, takke vort respektive påhæng, for uden deres
velvilje, var det aldrig gået, en stor tak til aktivitetsudvalget, for deres store arbejde
og takke deres respektive påhæng, de gør også en stor indsats, til de interessante
arrangementer, som har været og kommer i fremover, endnu engang en, stor tak til de
frivillige hjælpere, og en stor tak til alle andre som har ydet eller hjulpet Langeskov
Borgerforening i dens daglige virke.
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat.

