Beretning 2007
Endnu et år er gået, og det er tid til aflæggelse af årsberetning. Det er ikke
til at forstå, det er et år siden vi sidst var her, men sådan er det nu engang,
der er også sket meget i det forløbne år.
Vores dygtige aktivitetsudvalg, begyndte året den 10. januar, med en tur til
Sukkerkogeriet, hvor Peter Pan var på plakaten.
Den 3. februar, tog vi bussen til Refsvindinge bryggeri, hvor vi hørte om
og så det gamle hæderkronede bryggeri. Der blev også tid til smagsprøver.
Ideen med bussen var ikke tosset.
Rønninge Forsamlingshus slog dørene op, den 15. februar, hvor Monrad
og Rislund, fik vore lattermuskler godt og grundigt varmet op.
7. marts afholdes vor ordinære generalforsamling, igen i god ro og orden.
Bussen kørt den 17. marts til det Ny Teater, hvor der først var rundvisning
bag kulliserne, derefter spisning og til slut overværelse af forestillingen,
The Beauty and the Beast.
25. april gik turen til Odense Teater, for at se Troldmanden fra Oz.
Runrig afholdt koncert på Lykkesholm den 23. maj i strålende
sommervejr.
Søndag den 3. juni løb vores årlige sommerudflugt af stablen. Turen gik til
Djurs Sommerland. 4 busser drog af sted til en fin dag i det jyske.
Nu var det tid til en velfortjent sommerferie, troede vi.
2007 var året hvor vi blev til Kerteminde Kommune, det betød at der kom
en ny beredskabschef, der skulle godkende Langeskov Kræmmermarked.
Nye øjne nye skikke. Derfor måtte vi have et større markedstelt, hvis vi

skulle fortsætte med succesen, med den populære markedsfest lørdag
aften. For at få den plads, som et større telt krævede, måtte vi fælde
beplantningen over mod Grønløkken. Det blev lidt af vores ferie brugt på,
da kommunens folk ikke havde tid. Resultatet med et større telt, blev rigtig
god, både plads- og arbejdsmæssig. Den mere plads, gjorde at vi kunne
have borde inde til 700 personer, imod 550 personer i det gamle telt.
Arbejdsmæssig kunne vi sætte bordene op en gang for alle, uden at vi
skulle ændre på bordopstillingen under hele markedet, det er ellers sket
flere gange førhen.
Alt dette er ikke gratis, det kommer Rita ind på senere, på grund af større
telt, flere borde og bænke samt mere gulv, da der hvor der var fældet træer,
var der ikke græs, men kun jord. Dette måtte vi dække med gulv, da det
ville støve meget, når gæsterne færdedes der.
Pludselig var det september og markeds tid. Vi har for det meste, sagt at vi
har en god forbindelse, til dem der styre vejret, men i år var der lidt knas
på linien. Dagene op til markedet blev rigtig våde, og den lejede truck
kunne ikke bruges, og en terrængående måtte lejes.
Fredag kl. 15 ved åbningen af markedet, tittede solen frem imellem
skyerne et kort øjeblik, men det holdt ikke, det blev mere vådt, steder på
markedspladsen stod blank af vand, P pladsen blev kørt op, noget måtte
gøres. Træflis i store mængder blev fremskaffet, og kørt ud både nat og
dag, det var dyrt, men en god investering.
Fredag blev, omsætningsmæssig, en skidt dag. Men omsætningen blev
næsten reddet lørdag og søndag, på nær 12.000 kr. for gæsterne væltede
ind, der var fyldt over alt.
Som før omtalt, succesen markedsfesten lørdag aften. De foregående år,
har folk begyndt at bestille billetter, til festen, allerede i april, og der kunne
være udsolgt før der var annonceret, med stor utilfredshed til følge. Det
rådede vi bod på i år. Vi åbnede billetsalget mandag den 10. september kl.
18.00. Kl. 18.50 var 500 billetter revet væk og der var 40 på venteliste,
inden telefonen blev lukket.

I starten af oktober var aktivitetsudvalget klar med en rigtig flot
aktivitetskalender. Den er der kommet mange roser for. Flere af tilbudene
blev revet væk, den dag kalenderen, blev modtaget. Nogle er gået
forgæves, men det er så det. Det er svært at spå, hvad går let og hvad er
svært at komme af med. Udvalget køber et antal billetter, som helst skal
væk alle sammen, derfor købes der ikke vildt ind. Det er sket at, der måtte
gives billetter væk.
Selvom at aktivitetsudvalget kommer med mange gode tilbud, kan det jo
godt være at I sidder med brandgod ide, som er værd at kikke på, så kom
med det, henvend jer til en i udvalget, og det vil blive taget op.
Den nye kalender startede med vinsmagning i Rønninge Forsamlingshus
den 8. november. Ebbe Hansen fra Laudrup Vine kikkede forbi med en
masse smagsprøver.
Den 27. november var der medhjælper- og halfest. I år satsede vi på noget
nyt. Og fik Fede Fin Og Funyboys samt Duoen Walkie til Langeskov
Hallen. Det var et sats. Vi havde håbet, da det er flere år siden der har
været fest i hallen, at der ville komme 5-600 medhjælpere/gæster. Der kom
kun 310 gæster sammenlagt. Bortset fra det var det en rigtig fin fest, som
der er kommet mange roser for. Det har ikke afskrækket os fra at gøre det
igen.
11. december var juleforestillingen, Jesus og Josefine på Odense Teater.
Jeg kan oplyse at der er afholdt omkring 50 møder, både i bestyrelses- og
udvalgs regi. Langeskov Borgerforening havde 472 medlemmer pr 31.
december
Jeg vil gerne minde jer om foreningen har en hjemme side nemlig WWW.
Langeskovborgerforening.dk. Brug den, der er en debat side, hvis i har et
eller andet på hjerte, I kan også tilmeldes nyhedsmail, hvor I får nogle her
og nu tilbud, som ikke er med på aktivitetskalenderen.
Angående adresser og Mail adresser, hvis der er ændringer, lad os det
høre, det gør det hele nemmere.

I aften skal vi desværre hilse af med 2 bestyrelses medlemmer, nemlig
Kjeld Christensen og Rita Jørgensen, de har valgt at trække sig, da Deres
arbejde kræver meget af Deres tid, jer kommer jeg tilbage til senere.
Vi har også et jubilæum. Bent Jensen har været suppleant i 10 år, du
slipper heller ikke, dig vender jer også tilbage til.
Inden jeg overlader årsberetningen, til debat, vil jeg benytte lejligheden til
at takke bestyrelsen samt deres påhæng for et godt samarbejde. Ligeledes
en stor tak til aktivitetsudvalget med påhæng, de gør et sort stykke arbejde.
Takke alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet Langeskov
Borgerforening, i dens daglige virke.
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat.

