Beretning 2011

Hvis vi starter med at gøre medlemstallet op, var vi i 2011 434 medlemmer, mod 449
forrige år. En lille tilbagegang, som vi også oplever ved tilmeldingerne til vore
forskellige arrangementer. Men vi er gået i tænkeboks og håber, at nye ideer og nye
tiltag kan give nye medlemmer.
Årets arrangementer startede desværre med en aflysning af Farver og Fest`s koncert
med Bamse, der gik bort i en alt for tidlig alder. Farver og Fest forsøgte i stedet med
Bæsted band, men enden på det blev desværre, at de måtte aflyse arrangementet.
I februar havde vi vores årlige udlodning, og trods et marked i 2010 som ikke gav
overskud, valgte vi at trække lidt på tidligere års overskud og uddele 50.000 kr. til
glæde blandt borgere, foreninger, dagplejegrupper, skoleklasser med mere i gammel
Langeskov kommune.
I marts var der så generalforsamling, hvor vi sagde farvel til to
bestyrelsesmedlemmer, nemlig Mogens og Carsten. Vi sagde så i stedet goddag til 2
nye: Henning Madsen i bestyrelsen, hvor han er kommet godt i gang med
arbejdsopgaver i vareudleveringen samt beklædning og diverse kontrakter, samt Lars
Tordrup, der blev ny suppleant, i stedet for Bente der trådte ind i bestyrelsen, Lars har
fået det store markedstelt som en af de første arbejdsopgaver.
Den 8. april underholdt På slaget 12 os i Birkende forsamlingshus i et fyldt hus med
glade gæster. Andersen og Lorentzen stod for opvarmningen.
Maj måned var en travlt måned med hele 3 arrangementer. Heraf var teaterturen det
første med opførelsen af ”den eneste ene”. Jeg havde desværre ikke selv mulighed for
at være med, men har hørt fra pålidelig kilde at det var en flot forestilling.
Den 25. maj var vi 17 medlemmer på besøg i den romantiske have på
Sanderumgaard. Vi ankom i øsende regnvejr og måtte derfor lave lidt om på planen og
starte i de gamle hestestalde, hvor slotsfruen, Susanne Vind, fortalte meget levende
og med stor indlevelse om stedets historie og de romantiske havers genskabelse.
Heldigvis stoppede regnvejret, og vi kom en tur rundt i haven og oplevede stedets
hyggelige atmosfære, inden vi sluttede af med kaffe og kage.
Den 29. maj gik vores sommerudflugt til Bakken med 2 busser fyldte med
forventningsfulde børn og voksne, og vi havde en god dag med mange oplevelser i
den gamle forlystelseshave. Det var en flok trætte børn og voksne der kom tilbage til
Langeskov søndag aften.
Den 9. juni besøgte 18 medlemmer Nyholmgaard vin i Marslev, hvor Jan og Dina
fortalte, hvordan en ide om et fritidsprojekt havde grebet om sig, og interessen for
danskproduceret vin endte med at fylde hele deres liv og tage næsten alt deres tid. Vi
kom hele vejen rundt, så vinstokkene, hørte om pasning og høst, så hele

produktionsapparatet, som de selv havde bygget op og hørte om vinproduktionens
komplekse arbejde. Bagefter var der selvfølgelig smagsprøver på den lokale vin.
Markedet lå sent, og først den 23.-25. september løb det af stablen. Det viste sig at
være heldigt, at vi lå så sent, idet regnen først stoppede til allersidst efter den vådeste
sommer i mands minde, og vi havde 3 dage med tørvejr og masser af folk på pladsen.
Vi var spændte på publikums reaktioner på det nye markedstelt med den nye
markedscafe og det nye koncept til lørdagfesten, nemlig en tyroleraften..
Heldigvis tog publikum godt imod vore nye tiltag, og lørdag aften kunne vi glædes
over en tyrolerfest der fik taget til næsten at lette.
Men også i Saloonen og Kræmmerkroen (som slog ny omsætningsrekord) og i vore
øvrige salgsteder, var der gang i løjerne, og vi havde i løbet af weekenden en god
omsætning. Sammen med de forskellige foreninger lavede vi et overskud, som det i
disse tider med kommunale besparelser, vil være yderst svært at undvære, hvorfor vi
også var lidt bekymrede over de dengang varslede planer for en ny storbørnehave, et
punkt jeg vender tilbage til senere i beretningen.
Sidste lørdag i oktober havde vi vores medhjælperfest med hele 145 deltagere, det
højeste antal indenfor de sidste par år. Duoen Walkey spillede op til dans, og vi havde
en fornøjelig aften, hvor de sidste gæster mente at vi ved omstillingen til vintertid og
den dermed ekstra time, kunne feste en time længere. Vi valgte dog at stoppe mens
festen var god.
Den 4. november havde Farver og Fest arrangeret danseaften med Rubberband, for
øvrigt det band der startede som det første til Farver og fest’s arrangementer.
Opvarmningen stod Acoustica for. En aften hvor dansegulvet blev fyldt og
dansebenene blev rørt.
Årets arrangementer blev afsluttet den 15 december med Kandis, som gik på scenen
efter opvarmning af ’En lille pose støj’, der spillede musik af Kim Larsen. Kandis
spillede sædvanen tro en god koncert med kendte numre.

I det sidste kvartal af 2011 kom der for alvor gang i de politiske planer om en ny storbørnehave i Langeskov. Allerede til markedet havde vi vist borgmester Sonja
Rasmussen, hvordan markedspladsen blev udnyttet stort set til sidste kvadratmeter.
Efter markedet blev vi kontaktet af kommunen og vi havde flere møder med
kommunens forskellige afdelinger og udvalg for at finde en mulig placering af den nye
børnehave. Undervejs ændrede tingene sig, som de nu gør, når der er mange
forskellige interessenter i sagen. Vi blev tidligt i forløbet bakket op af foreningerne,
som var bekymrede for markedets overlevelse og fælleskabet med at tjene penge til
foreningslivet. Og her skal lyde en stor tak til alle foreningerne for opbakningen.
Da vi kunne mærke på politikerne, at vi desværre ikke kunne finde nogen oplagte
steder uden for markedspladsen til placering en af børnehaven, valgte vi efter mange

overvejelser at gå sammen med skolebestyrelsen og foreslå en mulig placering, som
var mindst til gene for markedet. Ved at inddrage, Pilens boldplads som
erstatningsjord under markedet fandt vi en løsning, hvor alle, både skole, foreninger,
børnehaverne og markedet kunne samles om et kompromis, hvor alle tog og gav i
fællesskab.
Der har været megen debat om både trafik, togstop, erhvervsliv, stor- børnehavens
ulemper og fordele med mere, men som upolitisk forening har Langeskov
Borgerforening haft fokus på, hvordan vi kunne sikre en fortsat eksistens af vores
årlige kræmmermarked i de omgivelser, der er med til at give den atmosfære, som får
folk til at besøge vores marked år efter år.
1. marts i år, efter megen debat frem og tilbage, endte byrådet med at placere den
nye storbørnehave som vi sammen med skolebestyrelsen havde anbefalet i vores
fælles udtalelse. Allerede til markedet i 2012 får vi mulighed for at afprøve Pilens
boldbane som en del af markedet, mens byggearbejdet først går i gang efter
markedet. Så vi må se, hvilke muligheder det giver.
Alt i alt har det været en langstrakt proces, og man kan altid diskutere om resultatet
kunne have været anderledes. Men da vi jo desværre ikke selv ejer markedspladsen,
har vi valgt at kigge fremad og få det bedste ud af forandringerne, og vi er
fortrøstningsfulde omkring, at det nok skal lykkes.
Desværre måtte vi i 2011 sige farvel til Niels Overvad, en medhjælper der i mange år,
trofast og med godt humør var med til at stille op til markedet. Desuden var han
gennem mange år en fast del af bar-personalet i Kræmmerkroen. Niels var vellidt både
blandt medhjælpere og vore gæster. Desværre tabte han kampen mod kræften og
døde i december. Jeg vil gerne bede jer om at rejse jer op, så vi sammen kan mindes
Niels med 1 minuts stilhed.

Så vil jeg slutte af med at takke alle vores medhjælpere for et stort stykke frivilligt
arbejde, vores aktivitetsudvalg for et godt og spændende program, Farver og Fest for
nogle velbesøgte og professionelt gennemførte musikaftener, samt resten af
bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde. Desuden vil jeg takke alle, der på den ene
eller anden måde har været med til at støtte op om foreningens arbejde.
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat.

