Beretning 2008
År 2008 er brugt op, og det er tid til at aflægge årsberetning, med hvad der
er sket i årets løb af aktiviteter med mere.
Aktivitetsudvalget startede året den 7. februar med en musikalsk oplevelse.
Rønninge forsamlingshus lagde scene til Everybodys Talking. Trioen
bestående af Bill Cross, Lars Maasbøl og Jimmy Colding fik det hele til at
svinge med super underholdning.
Onsdag den 28. februar var der uddeling, på Langeskov Rådhus, af
overskuddet fra Langeskov Kræmmermarked 2007. Vi havde i bestyrelsen
drøftet om vi skulle droppe uddelingen. Da der ikke var så stort overskud,
men det blev vi enige om, at det var et forkert signal at sende. Vi uddelte
50.000 kr.
Fredag den 14 marts var der igen super underholdning på programmet,
nemlig med ABA The Show i Arena Fyn. Det var en meget stor oplevelse.
Torsdag den 21.februar gik turen igen til Arene Fyn, hvor det
verdensberømte show Disney on Ice leverede en rigtig flot top
underholdning.
Onsdag den 12 marts var ordinær generalforsamling, som igen afvikles i
god ro og orden.
Lørdag den 5. april besøgte vi Sukkerkogeriet, hvor skatteøen med
Sebastians sange på plakaten.
Torsdag den 10 april var der en oplevelse med både noget for øjnene
,ørerne og ikke mindst smagsløgene. Der besøgte vi Ditlevsdal Bisonfarm.
Først med en guidet tur på prærien blandt bisonokserne, hvor der blev
fortalt historier om de store dyr, derefter afslutning med smagsprøver på
deres pålægsbuffet.

Tirsdag den 20. maj var en oplevelse for ørene i den Fynske Landsby, hvor
den tidligere telefon sælger Paul Pots stod på scenen og sang
operamelodier.
Søndag den 25. maj var der sommerudflugt. Turen gik til Legoland i fint
vejr og med gode oplevelser.
Nu var der tid til sommerferie
Den 19.-20. og 21. september var Langeskov fyldt til randen af både biler
og mennesker fra nær og fjern, da det 19. Langeskov Kræmmermarked var
stablet på benene. Igen havde vi et rigtigt godt marked med rigtig mange
gæster og med god handel overalt, også i vore egne salgssteder. Igen et
marked uden ballade. Men træerne gror jo ikke ind i himlen, så
overskuddet blev ikke større ind 2007, det vil I se om lidt når regnskabet
bliver fremlagt. Årsagerne er flere, blandt andet en dårlig Tivoli kontrakt,
hvor vi fik 65.000 kr. mindre end i 2007. Vi har ikke fået hævet alle
salgspriserne, selvom indkøbspriserne er steget betydeligt. Det tager vi
hånd om i 2009. Nogle priser er dog hævet, stadelejen blev hævet med en
10 kr. pr. facademeter, det gav ca. 30.000 kr. mere i kassen. El prisen satte
vi også lidt op. Nu jeg er ved EL, har vi år betalt 2 års elforbrug, på grund
af, at der ved en fejl, ikke blev aflæst måler i 2007. Derfor er det dobbelt
op i 2008. Ølsalget fik også en skjult stigning, uden prisændring. Vi
ændrede på glas størrelsen fra 0,4 til 0,33 glas. Det kan umiddelbart ikke
ses uden at glassene er ved siden af hinanden. Vi solgte de samme liter øl i
mindre glas til den samme pris, derved større fortjeneste.
Angående medhjælpere, er det stadig svært at få kabalen til at gå op, og vi
havde også fået en ekstra opgave i år med trafikregulering,
politihjemmeværnet kunne ikke magte opgaven, de skulle andet sted hen,
derfor måtte vi år tage en ny forening ind, nemlig KR 70, De klarede den
opgave med bravur.
Nu kom den nye aktivitetskalender på gaden ned mange gode tilbud.

Der blev lagt ud søndag den 12. oktober hvor Odense Koncerthus havde
Elaine Page på scenen.
Søndag den 19. oktober måtte vi igen til Odense Koncerthus, hvor Art
Garfunkel kom og gav et par strofer.
Onsdag prøvede vi noget nyt. Vi skulle ud at køre gokart i Odense
Gokarthal. Desværre måtte dette arrangement aflyses. Der var kun 1
person tilmeldt, og det er lidt trist at skulle kører der helt alene.
Lørdag den 22. november tog vi i hallen til medhjælperfest samt
Julefrokost, hvor alle kunne komme ud for at få en hyggelig aften, med 2
orkestre og god mad, men det kunne ikke trække folk af huse, vi de samme
antal hjælpere, som tidligere, men der kom kun 20 betalende ude fra. Det
er for lidt i en sådan stor hal. Det tager vi i bestyrelsen til efterretning i
2009.
Mandag den 8 december kaldte Odense Teater til juleforestilling med Fest
i Lønneberg, hvor Emil lavede skarnstreger.
Mandag den 15. december var der musikalsk underholdning i
sukkerkogeriet med Kabaret for sjov, med Betty Glosted, Arne
Lundemand og Bjarne Antonisen.
Alt i alt en masse fine arrangementer, syntes vi selv, men det er svært at
gøre alle tilfredse og fange alles interesse. Nogle arrangementer må vi
aflyse uden at det koster noget, andre med tab, når der er for få der
tilmelder sig, fordi at nogle arrangementer skal vi købe og betale
billetterne med det samme, og dem kan vi ikke komme af med igen.
Selvom vi satte prisen yderligere ned, for at mindske tabet, brændte vi
alligevel inde med en del. Det er surt.
Derfor selv om vi syntes, at vi er meget dygtige, vil jeg som de foregående
generalforsamlinger, opfordre medlemmerne til at komme med nogle
forslag om hvad der kunne være spændende at deltage i, der kan jo være et
eller andet vi har overset. Så kom ud af busken, vi er meget lydhør.

I aktivitetsudvalget arbejdes der meget på at få nogle musik- og
underholdnings arrangementer op at stå 2 til 3 måske 4 i en sæson i et
forsamlingshus. Muligvis et større arrangement, sammen med en anden
eller flere foreninger, for at vi ikke brænder det hele af selv. Der kan PT
ikke oplyses meget mere, da det stadig er i opstartsfasen.
Jeg kan oplyse at der er afholdt omkring 45 møder, i bestyrelse og udvalgs
regi.
Jeg vil minde Jer om foreningens hjemmeside,
www.langskovborgerfoening.dk. Brug den, der er en fane der heder
DEBAT, klik der hvis i har et eller andet på sinde. I kan også på
hjemmesiden tilmelde jer nyhedsmail, hvor I kan få nogle her og nu tilbud,
som ikke er med i aktivitetskalenderen. Angående adresser og mail
adresser, hvis der er ændringer, lad os det vide, det gør det hele meget
nemmere.
I aften skal vi desværre hilse af med suppleant. Bent Jensen har valgt at
stoppe, det vender vi tilbage til senere
Inden jeg overlader årsberetningen til debat, vil jeg benytte lejligheden til
at takke bestyrelsen samt deres påhæng for godt samarbejde. Ligeledes
takke aktivitetsudvalget med på hæng, de gør også et stort stykke arbejde.
Men at forglemme køkkenpersonalet til markedet, de skal også have en,
stor tak for mad, det er meget flot de I gør, for at holde os i live.
Takke alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet Langeskov
Borgerforening i dens daglige virke.
Hermed vil jeg overlade årsberetningen til debat

