Beretning 2009
År 2009 er vel overstået, og der skal aflægges beretning om,
hvordan er det gået i det sidste år af det netop afsluttede årti.
Aktivitetsudvalget havde lørdag den 24. januar arrangeret et
virksomhedsbesøg på Ørbæk Bryggeri med bustransport,
rundvisning, 3 timers prøvesmagning og sandwichs. Dette
arrangement måtte desværre aflyses, da der var for få tilmeldte.
Årsagen kender vi ikke. Måske var det prisen, 300 kr. pr. snude,
eller forkert valgt tidspunkt.
Torsdag den 19. februar var vi endnu engang i Arena Fyn, hvor
Disney on Ice gæstede Odense med showet Disneys Princess
Classic med 60 figurer og koreografi samt musik i verdensklasse.
Onsdag den 25. februar tog vi til Birkende Forsamlingshus, hvor
Gitte og Svend Erik Larsen viste os rundt i portvinens verden. Der
var smagsprøver på både portvin og mad i rigelige mængder. En
rigtig dejlig aften.
Onsdag den 11. marts afholdt vi ordinær generalforsamling, som
sædvanlig i god ro og orden.
Søndag den 17. maj tog vi på den årlige sommerudflugt, der gik til
Djurs Sommerland. En bus var fyldt op, og vi havde en dag, hvor alt
kunne prøves, uden at man skulle stå i lange køer først.
Tirsdag den 19. maj kaldte Odense Teater med forestillingen
Skatteøen, som Sebastian har leveret melodierne til.
Vi i bestyrelsen kan også lærer noget. Derfor tog vi lørdag den 20.
juni på studietur til Salten Marked for at se hvordan de afholder

marked. Vi så også på det tivoli, de bruger, da vi stod for at skulle
tegne ny tivolikontrakt.
Lørdag den 27. juni var der bestilt bus, og vi satte kursen mod
København, nærmere bestemt Dyrhavsbakken, hvor der var tid til at
afprøve forlystelserne før fællesspisning med efterfølgende
overværelse af Cirkusrevyen fra nogle af de bedste pladser i teltet.
Det var en kanon tur, som vi har fået megen ros for.
Nu var det tid til en velfortjent sommerferie, inden vi for alvor
skulle i gang med det næste store arrangement, det 20. Langeskov
Kræmmermarked.
Aktivitetsudvalget udarbejdede en ny aktivitetskalender, som var
klar til udsendelse omkring markedet. Samtidig kom Farver og Fest
på banen med et program, som blev præsenteret på en stand på
markedet, hvor der også blev solgt billetter til de planlagte 3
arrangementer i Birkende Forsamlingshus.
18.-19. og 20. september var der kræmmermarked for 20. gang. Og
hvilken gang. Igen havde der været god forbindelse til dem, der
styrer og sørger for vejret. Det var sommervejr med utroligt mange
markedsgæster, der havde penge med da de kom, men ingen da de
gik. Vi havde igen omsætningsrekord overalt. Et af salgsstederne
med en fremgang på 50%. Vi havde, som vi plejer, et rimeligt roligt
marked. Normalt ser vi aldrig skyggen af en betjent på pladsen.
Men i år havde vi både fredag og lørdag besøg af hele 7 af slagsen.
De havde med deres tilstedeværelse, en præventiv virkning, så det
var kun småting, de havde med at gøre.
Torsdag den 8. oktober var vi på virksomhedsbesøg hos Kruuse,
hvor vi fik at se, at det ikke er småting, de handler med. Vi blev vist
rundt i hele firmaet, bl.a. lager- og pakkehallerne med det store

robotstyrede anlæg og afdelingen med udstyr til dyrlæger og
dyrehospitaler.
Lørdag den 30. oktober var der medhjælperfest i Birkende
Forsamlingshus med ca. 100 deltagere, som havde en rigtig fin fest.
Fredag den 27. november slog Farver og Fest dørene op for det
første arrangement i Birkende Forsamlingshus. Først fællesspisning, derefter underholdning. Den første gruppe havde meldt fra
i 11 time, men Musiktossen havde fået en lokal duo til at træde til,
og det klarede de flot. Derefter kom Elvis til Birkende med
skrigende og hujende piger ved scenekanten til følge. Til slut kom
Danmarks bedste Beatles kopiband, og så kom der rigtig gang i den
med dans og en hel times ekstra musik uden beregning. Ca. 100 var
mødt op denne aften, som blev uforglemmelig.
Tirsdag den 15. december var Nøddebo Præstegård på plakaten på
Odense Teater, og sådan en forestilling kunne vi ikke lade gå vores
næse forbi.
På de foregående generalforsamlinger har det været oppe at vende,
om vi gjorde noget for at hverve nye medlemmer. Vi har drøftet i
bestyrelsen, hvad der kunne gøres. Først diskuterede vi, om vi
skulle sende en omtale af foreningen ud til hver husstand i
Langeskov gamle kommune. Det droppede vi, da det ville blive
meget dyrt (ca. 20.000 kr. for porto, kuverter og kopier). Det er for
mange penge at brænde af uden sikkerhed for, at det vil gavne. Vi
gjorde så noget andet. Vi købte et såkaldt sandwich-skilt og fik
lavet en reklame for Borgerforeningen til det. Hanne lavede en
folder med, hvad vi står for. Pinselørdag var der marked ved
Langeskov Centeret, og vi var på pladsen med slik, foldere og
reklame. Desuden trak vi lod om en vinpræmie blandt dem, der
meldte sig ind. Vi fik 18 nye medlemmer og en masse god snak den
dag.

Som før omtalt skulle vi have en ny tivolikontrakt, som gælder fra
2011. Sidst vi forhandlede var i 2007, hvor vi fik en økonomisk lidt
dårlig 3 års kontrakt. Vi følte lidt, at vi var blevet taget med
bukserne nede. Derfor var vi ude at se på et andet tivoli og
studerede priser, og vi fik et godt tilbud fra Herning Tivoli. Med det
i hånden, følte vi os godt rustet, og Nordisk Tivoli var til at tale
med. Vi har nu en god kontrakt der gælder i 5 år. Angående tivolier
bliver det sværere og sværere, da der ikke er mange at vælge
imellem, men vest for Storebælt er Nordisk Tivoli nok det flotteste.
Pr. 31. december 2009 var der 457 medlemmer i Langeskov
Borgerforening. Der er i årets løb afholdt 40 møder af forskellig art.
Jeg vil minde om foreningens hjemmeside,
www.langeskovborgerforening.dk. Brug den! Brug debat siden,
hvis I har et eller andet på sinde, ris eller ros - helst ros. Tilmeld jer
nyhedsmail. Så får I hurtigt de knaldgode tilbud fra
aktivitetsudvalget. Hvis I er flyttet eller har fået ny e-mail adresse,
så lad os det vide.
Inden jeg overlader årsberetningen til debat, vil jeg benytte
lejligheden til at takke bestyrelsen og deres påhæng for godt
samarbejde. Ligeledes vil jeg takke aktivitetsudvalget med påhæng,
samt Bjarne Monrad, der er kommet ind i Farver og Fest fra
sidelinjen. De gør alle et stort stykke arbejde. Jeg vil også takke
dem der står for køkkenet på markedet og sørger for den gode mad,
som vi får så mange roser for. Det er enormt flot. Og alle hjælperne
på markedet må jeg ikke glemme. Uden dem kunne vi slet ikke
afholde marked. Tak til alle, der på den ene eller anden måde har
hjulpet Langeskov Borgerforening i dens daglige virke!
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat.

