BERETNING 2010
Endnu et år er gået, et år der er gået godt i det store
hele, men markedsmæssigt, kunne det have været
bedre. det kommer jeg tilbage til.

Den 3. februar lagde Farver og Fest ud med en aften
med god underholdning, i Birkende Forsamlingshus.
Som sædvanligt med tre indslag. Først med et lokalt
indslag med Hanne Nørgaard med kvartet. Dernæst
skulle Paul Banks på med guitarmusik i verdens
klasse, men på grund af sygdom, måtte melde
afbud. I stedet kom H.P.Lange, som gav den på
guitar og med sang indenfor folk- og bluegrassgenren. Som afslutning på aftenen kom
hovednavnet, Everys Body Talking. En rigtig fin
aften.

Den 3. marts delte vi 50.000 kr. ud på Langeskov
Rådhus.

Den 10. marts var der ordinær generalforsamling her
i foreningen, igen i ro og orden.

Den 18 marts var der arrangeret øl smagning, men
da vi er en ædruelig forening, var der ikke tilslutning
nok, og det blev aflyst.

Den 10. april var der igen Farver og Fest i Birkende
Forsamlingshus, sikken en fest. Først Langeskovs
lokale Bugtaler, Michael Lindegaard, som til stor
moro, fik nogle af gæsterne på scenen, som
medhjælpende bugtalerdukke, samt lidt trylleri.
Herefter var der show og `bondestrip` med den
lokale stand-up`er fra Kerteminde Rasmus
Skovmand.. Som afslutning på denne festlige aften
var der dømt Sussi og Leo, der næsten fik taget til at
lette.

Sommerudflugten den 30. maj gik i år til
Bonbonland, 2 busser med glade børn og forældre
havde en god dag på Sjælland.

I starten af sommerferien udkom Aktivitets Udvalget
med en rigtig flot kalender, med mange fine tilbud.

Nu var der tid til lidt sommerferie for nogen inden
det næste stor arrangement skulle løbe af stablen.

17.-18. og 19. september blev det 21.
Kræmmermarked af holdt. Et marked der kunne
have været bedre, ikke fordi at det var helt skidt,
men alligevel. Vi har jo sat den ene rekord efter den
anden, men når vejret er med i den store helhed kan
det jo gå galt. Vi havde gjort alt klar, som vi plejer,
men det som ikke havde klaret var at der var nogen
der havde skruet ned for varmen, vejrmæssigt, samt
der også kom en del vand, så vi måtte ud at købe
noget flis. på grund af det kolde vejr, kom der færre
gæster, og dem der kom gad ikke at side
småfrysende og drikke kolde fadbamser, derved
faldt omsætningen drastisk. Da vi blev til
Kerteminde Kommune, fik vi en ny Brandinspektør
der skulle godkende sikkerheden på
markedspladsen, måtte vi have et større

markedstelt. Det større telt har vi været meget glade
for, da vi slap for en masse unødigt slæb, med op og
nedtagning af borde og bænke. Nu blev borde og
bænke sat en gang for alle. Vi havde plads til 700
spisende gæster, som der har været til Guleærter
om torsdagen. 700 kom der førhen, det gør der ikke
mere. I år var der 450, besøgstallet har været
langsomt faldende. Årsagen kender vi ikke, men kan
vi kun gisne om at det er en ny generation af
kræmmere der ikke ved at ærterne er gode. Det er
ihvert tilfælde ikke prisen der kan afskrække.
Tilslutningen til Markedsfesten lørdag aften , har
også været faldende. Vi er klar over, at teltet er for
stort det er ikke hyggeligt nok, man sidder for langt
fra hinanden og det føles meget tomt. Vejret var det
desuden skide koldt. Det eneste sted, der ikke var
koldt, var i Kræmmerkroen, der var mere end fyldt.
Teltsiderne måtte løsnes for at få varmen ud.
Størrelsen af Markedsteltet, gør vi noget ved nu, der
skal et mindre telt til, derfor har vi her i efteråret
nedsat et specielt teltudvalg, der arbejder med et
helt nyt koncept, hvor hyggen står i højsædet.

Når I om lidt får fremlagt regnskabet af Hanne, ser
det ikke for godt ud i forhold til 2009, der var et stort
rekord år. Men vi ligger ikke så langt fra 2008, der

også var et godt år. Så er det nu ikke så ringe
endda.

Mandag den 18 oktober skød Aktivitetsudvalget den
nye kalender igang med et Støjer Samlingen og
Vedstaarup Teglværk, et meget interessant besøg.

Til medhjælperfesten den 30. oktober leverede
duoen Walkie musikken. Ca. 120 var mødt op til en
hyggelig og våd aften. Når vi invitere til
medhjælperfest, som er gratis, er det lidt surt at der
er nogle der tilmelder sig, og bare bliver væk, uden
at melde fra. Ved sidste fest var der en hel grubbe,
på 14 personer, der ikke kom. Det er ikke i orden, da
det koster foreningen penge, for de kuverter der går
til spilde.

Fredag den 5. november var der rock i Birkende
Forsamlingshus da Farver og Fest lagde ud med
Østfyns Linedansere, der måtte nøjes med et
frimærke stort dansegulv, inden hovednavnet,
Henning Stærk, fik det hele til at rocke.

Torsdag den 2. december blev traditionerne holdt i
hævd, med en tur til juleforestillingen på Odense
Teater, hvor Peders Jul var på Plakaten. Sygdom på
teatret gjorde, at forestillingen blev aflyst, men de
der havde købt billetter, fik mulighed for ombytning,
til en anden aften

Fredag den 3. december var Farver og Fest igen i
Birkende Forsamlingshus. Her var der inviteret til
Julefrokost. Med et overraskende indslag med Henrik
Sommerlund som ELVIS startede begivenhederne.
Det første planlagte indslag var også lokalt: Jan
Petersen med makker klemtede under spisningen.
Menuen bestod af traditionelle danske juleretter, og
alle var enige om at der ikke manglede noget.
Herefter blev der danset til Soulstars, og scenen var i
dagens anledning flyttet ned på gulvet i den store
sal, da orkestret var på 12 mand.. Det var planlagt,
at julefrokosten skulle være både den 3. og 4.
december men der var ikke tilslutning nok.

Pr. 31 december var der 449 medlemmer i
Langeskov Borgerforening. Bestyrelsen og udvalg
har 38 møder af forskellig art.

Jeg vil minde Jer om Foreningens hjemmeside, www.
langeskovborgerforening.dk. Brug den. Brug fanen
´debat´, hvis I har et eller andet på sinde. Tilmeld Jer
nyhedsmail. Så får I hurtigt de gode her og nu tilbud
fra Aktivitetsudvalget. Hvis I har skiftet bopæls
adresse eller har fået en ny mail adresse, lad os det
vide, der gør der hele meget nemmere.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for
de kommende aktiviteter. Den 26. maj er der besøg i
DEN ROMANTISKE HAVE på Sanderumgaard, der er
stadig ledige pladser. Den 7. juni er der besøg på
den lokale vingård: NYHOLMGÅRD VIN i Marslev, her
er der også ledige pladser.
Der har været forespørgsel, fra nogle medlemmer,
om der ikke blev arrangeret en tur til Ledreborg
Slotskoncert. Det forsøger man nu i
aktivitetsudvalget, det står også i kalenderen, uden
nogen fastsat dato, da programmet ikke er klar så
tidligt. Man kan give lyd fra sig hvis man er
interesseret, så vil arbejdes videre med
arrangementet. Der er ikke en der har tilmeldt sig,
det er surt.

Inden jeg overlader beretningen til debat, vil jeg
benytte lejligheden til at takke bestyrelsen med
påhæng for godt og fornøjeligt samarbejde.

Ligeledes vil jeg takke Aktivitetsudvalget, herunder
Farver og Fest, samt Bjarne Monrad med deres
påhæng. De gør alle et stort stykke arbejde. Alle de
frivillige på markedet, skal ikke glemmes, de skal
også have en stor tak, uden Dem intet Langeskov
Kræmmermarked. Tak til alle der på den ene eller
anden måde har hjulpet Langeskov Borgerforening i
dens daglige virke!

Hermed vil jeg overlade beretningen til debet.

