Beretning 2006
Endnu et år er gået, og der skal aflægges beretning. En beretning om
hvordan året er forløbet på godt eller ondt.
Med aktivitetsudvalget, lagde vi ud med en tur, til Løgismose mejeri, den
26. januar. Der fik vi smagt på diverse delikatesser, bla. Østers, oste og
vin.
6. februar gik turen til Odens Teater, med forestillingen Hellig Tre
Kongers aften.
På slaget 12, gæstede Rønninge Forsamlingshus den 18 februar. Da kom
der rock i synagoen, med godt gang i den.
Den 28. februar delte igen 80.000 kr. af overskuddet ud.
8. marts afholdtes generalforsamling, som igen forløb i god ro og orden.
Bestyrelsen fik et nyt medlem, Karsten Leth Andersen, han kan et eller
andet med computere, derfor er han tovholder på Langeskov
Borgerforenings hjemmeside.
Torsdag den 6. april var Bamse Solo på scenen, i Rønninge
Forsamlingshus.
Der er gjort forsøg med en Casino aften, på Casino Odense først på året,
den blev aflyst, da der ikke var tilslutning nok.
Den årlige sommerudflugt, var planlagt, til søndag den 28. maj, med en tur
til Tivoliland i Aalborg. Den tur blev aflyst, da der kun var 3 familier, med
i alt 11 personer tilmeldt. Vi i bestyrelsen spurgt os selv, samt på
debatsiden på Langeskov Borgerforenings hjemmeside, hvad der er gjort
forkert. Der kom en tilkendegivelse. Køreturen var forlang. Det tager vi til
efterretning, så vi ikke laver den fejl igen. Men der har før været længere
ture, både til Fårup Sommerland samt Hansaland.
Datoen for sommerudflugten i år, var fastsat til søndag den 27. maj. Det
var en dårlig dato, der var nogen der har lagt Pinsen der. Derfor har vi
flyttet til søndag den 3. juni. Så håber vi at mange møder op.
Nu blev der holdt en velfortjent sommerferie, inden det næste store
arrangement, skulle stables på benene, nemlig kræmmermakedet.
I begyndelsen af september kom aktivitetsudvalget, med en ny
aktivitetskalender, med mange spændene tilbud.

Den 22-23 og 24 september afvikledes for 17. gang Langeskov
Kræmmermarked. Igen i et rigtigt fint sommer vejr, og med alle
stadepladser besat. God handel og underholdning i alle 3 dage, og igen
med omsætningsrekord. Overskuddet blev ikke til at sætte rekord, da der
har været nogle større udgifter, der har været et større
underholdningsbudget, varerne er steget i indkøb, men vi har ikke sat
priserne op ud af til, der er indkøbt nogle flere henvisningsskilte p.gr.a
ændring af parkeringsforhold, da vi kun kunne få parkeringsmulighed hos
Polimoon, på Industrivej, marken var yderligere, langhåret, så den skulle
klippes, 2 køskilte, der skulle opstilles på Langeskovvej ved
motorvejsbroen, måtte der også investeres i. Og nu vi er ved de ændrede
parkeringsforhold, så kostede det 20.000 kr. mistet parkerings indtægt.
Ikke fordi at der var færre gæster, men de smed deres biler alle andre
steder.
Det første tilbud på den nye aktivitetskalender,var et besøg, den 4 oktober
til TV2 Et meget interessant besøg.
Lørdag den 7 oktober, var der arrangeret en fiskedag, hos Fyns Fiskevand i
Kappendrup. Desværre måtte der aflyses, der var kun 3 tilmeldte.
21 november havde Odense Teater julforestillingen på programmet, Et
Juleeventyr af Charles Dickens.
Den 2. december tog vi bussen til København, for at se juleudsmykningen
i Tivoli.
Foreningens kopimaskine var en gammel sag, som jeg fortalte i sidste års
beretning, serviceaftalen kunne ikke forlænges, og der kunne ikke skaffes
dele. Vores forhåndsværende bestyrelsesmedlem Carsten B. Hansen,
havde gennem sit arbejde, kontakt til SAPA kontormaskiner, der ville
sponsorere en tidsvarende kopimaskine gratis, hvor vi kun skulle betale
service aftalen, som er lig med 6 øre pr. kopi. Men men SAPA trak i land
igen. Ca. 3 uger før markedet, da der virkelig var gang i kopierne, gik den i
stykker, og der skulle handles hurtigt. Vi fik et godt tilbud fra SAPA med
en kopimaskine til indkøbspris, og med en serviceaftale til 6 øre pr. kopi.
Nu vi er ved udgifterne, er der købt 2 stk. bærbare computere til Rita og
Claus, og det er noget der har lettet deres arbejde. Men vi bliver nød til at
købe 2 stk. mere. 1 stk. til Carsten Hennie, som har brug for en til
sekretærjobbet, og 1 stk. til Kjeld Christensen, der styrer alle kræmmerne,

Kjeld har brugt computeren fra sit arbejde, det er ikke holdbart i længden,
da han lige har haft PCèn fyldt med virus.
Og udgifterne vil ingen ende tage. Vi har i køkkenet på markedet en
industriovn samt en industriopvaskemasine, ovnen er meget tung, og den
har vi båret på hænderne fra 4 mand, ned i kælderen, på skolen. Det var
med livet som indsats. Opvaskemaskinen kan vi ikke bære. Der for var vi
smarte, troede vi, vi fik ovn og opvasker sat på lager hos Krapalis. Vi er
forsikret, men med selvrisiko, og det er ikke sikkert at vi kan finde
erstatninger til samme pris
Angående Langeskov Kræmmermarked 2007, skal vi have forhandlet nye
kontrakter med Nordisk Tivoli, samt Hans Haupt, som står for alt el på
pladsen.
I januar fik jeg en opringning fra De Grønne Pigespejdere, som har stået
for Sankt Hansfesten, med 3500 kr. i tilskud Langeskov Borgerforening,
de sidste par år. De magter ikke opgaven mere, de kan ikke skaffe hjælpere
til dette arrangement.
Vi vil forhøre os om der er en anden forening der med tilskud vil lave
Sankt Hansfest
I sidste års beretning forelagde vi et nyt tiltag i aktivitetsudvalget, nemlig
Musik i Granskoven, en gratis musikoplevelse. Dette arrangement er gemt
væk, da det nok vil være for risikabelt, når vi ser rundt om på Fyn, at flere
lignende arrangementer ikke har tilslutning nok, selv om det er store navne
der er på.
Som jeg har sagt, de foregående år, er både bestyrelsen og
aktivitetsudvalget lydhør for ideer med et eller andet arrangement, som I
mener kunne være interessant, kom ud af busken, giv besked til en af os.
Henrik Sommerlund, der har været i aktivitetsudvalget, har valgt at trække
sig, på grund af nyt og krævende arbejde. Vi takker for hans indsats, og
arbejder på at finde en erstatning for Henrik.
Langeskov Handelstands Forening, har været ejer af de flagstænger og
flag, der bliver sat op langs fortovet når der er konfirmation eller
Kræmmermarked.

Flag og stænger bliver rejst og nedtaget af de Grønne Pigespejdere, mod et
honorar, disse stænger og flag, tilbød handelsstandsforeningen, at vi kunne
købe dem i 2005. Vi takkede nej. Men nu har vi fået dem gratis. Og vil
fremover sørge for at der bliver flaget når der er konfirmation og marked.
Jeg kan oplyse, at der i årets løb er afholdt 50 møder af den ene eller anden
art.
Jeg vil gerne slå et slag for vores hjemmeside: www
langeskovborgerforening.dk, der har vi en debatside, brug den, samtidig
har vi et sted vor man kan tilmeldes nyheds mail. Her får man tilbud om
spændene her og nu aktiviteter, der ikke er med på aktivitetslisten. Mail
adresser: hvis I der er tilmeldt nyhedsmailen, har ændret E mail adresse, så
lad os vide, og den vil blive ændret.
Inden jeg overlader beretningen, til debat, vil jeg benytte lejligheden til at
takke bestyrelsen samt deres påhæng for godt samarbejde. Ligeledes en
stor tak til aktivitetsudvalget med påhæng, de gør et stort stykke arbejde
med mange spændende aktiviteter. Takker alle, der på den ene eller anden
måde har hjulpet Langeskov Borgerforening i dens daglige virke.
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat.

