Året 2012 har givet en del nye medlemmer, blandt andet gav københavner turen nogle nye medlemmer, vi
er gået fra 434 til 459 medlemmer en nettotilgang på hele 25 medlemmer.
I januar 2012, gik byens foreninger, skolebestyrelse, børnehaverne og borgerforeningen sammen om at
foreslå en fælles placering af den nye storbørnehave, og der blev efterfølgende sammen med Kerteminde
Kommune lavet en aftale om arealet på markedspladsen som skulle anvendes til den nye børnehave.
Byggeriet er så her i år, langt om længe gået i gang, desværre viste det sig at kommunen havde bredt sig
yderligere 10 meter ud på arealet, udover det aftale vi havde lavet, arealet er jo desværre ikke vores, men
kommunens, jeg syntes dog det er ærgerligt når dette gøres uden af vi får informationen, men opdager det
tilfældigt, da vi går en tur med entreprenøren til det første spadestik.
Vi har efterfølgende holdt møde med kommunen, og prøver nu i stedet at finde plads nok på pilens
boldbane, hvilken også ser ud til at lykkedes, dog håber vi kommunen vil være positive om at etablere strøm
og kloak på det nye areal, da vi også bliver nødt til at flytte en toiletvogn for at få kabalen til at gå op.
1 februar var sidste frist for indsendelse af ansøgninger til vores årlige uddeling af en del af overskuddet fra
markedet, og vi havde også i 2012 valgt af uddele 50.000 kr.
Onsdag den 29 februar, fandt uddelingen sted i Langeskov kommunes gamle rådhus-sal.
Året 2012 startede for Farver og Fest den 20. januar med Tamra Rosanes i Birkende forsamlingshus.
Desværre havde kun 76 personer købt billet til denne aften, hvor ”forkortet varsel” varmede op inden Tamra
Rosanes gik på scenen.
Oplevelsen for de fremmødte var i top, med god mad, en hyggelig stemning, og med masser af god musik.
I februar, nærmere bestemt den 23. gæstede Ebbe Hansen fra Laudrup vine, Birkende forsamlingshus, hvor
22 personer, blev beværtet med både en lækker tapas-tallerken, samt mange forskellige vine, både rød,
hvid og dessertvin, med hver deres historie som blev beskrevet levende og interessant af Ebbe.
Efterfølgende var der mulighed for at bestille samlet, med en god rabat. Merete Kastrupsen samlede
sammen og bestilte på en gang, så vi delte fragten, så tak til Merete for endnu engang at stå for det
praktiske, det har du helt styr på.
Til generalforsamlingen sidste år, var der 55 tilmeldte. Vi sagde i 2012 farvel til Hanne Francker og Jesper
Theilgaard. Dog sagde vi ikke helt farvel til familien Theilgaard, da Carina Theilgaard valgte at stille op som
suppleant, og i år stiller op til en bestyrelsespost.
Vi sagde også velkommen, til Jens Andreasen som ny suppleant og Ingrid Jensen som ny kasserer, desværre
har Ingrid valgt at stoppe efter kun et år på posten, da det ikke lykkedes at få salg af hendes firma til KPMG
samt nyt job hos samme, til at hænge sammen med kasserer posten for Borgerforeningen. Arbejdspresset
var desværre for stort og bestyrelsen har accepteret hendes ønske om at stoppe inden hendes 2 årige
valgperiode løb ud. Dette forklarer hvorfor der længere nede på dagsordenen er opstillet kandidater til valg
på både en 1- årig og en 2 -årig periode.
Vi har åbenbart ikke så mange slikmunde blandt vores medlemmer, i hver fald måtte vi aflyse vores
chokolade arrangement den 20 marts, da der kun var 6 tilmeldte.
Vi måtte også aflyse vores teatertur med rundvisning og Singin’ in the Rain på det nye teater, da der
desværre kun var 6 tilmeldte.
Det er selvfølgelig altid ærgerligt at måtte aflyse arrangementer, men vi valgte at ryste posen,og prøve at
forny os, så vi har nu valgt lidt færre arrangementer, billigere priser for deltagerne, samt lidt mere
markedsføring, og de 2 nye arrangementer, som er københavner turen med bus i november og galleribesøg
hos Jens Galschiøt i februar i år, er blevet taget godt imod og vi har set mange nye ansigter blandt vores
deltagende medlemmer, hvilket er meget positivt.
Midt i april 2012 havde vi besøg af Tørfisk, som fyldte Birkende forsamlingshus til bristepunktet med glade
og forventningsfulde gæster.

175 personer fyldte hver en krog i forsamlingshuset, og med Irish Mist som opvarmning og bagefter Tørfisk,
blev publikum forkælet med god musik og masser af sjove indslag, og da Tørfisk spillede deres VLTJ som jo
efterhånden har kultstatus, kravlede gæsterne rundt på gulvet og slog hånd og albue i gulvet i takt til
musikken.
Sommerudflugten, som traditionelt ligger sidste søndag i maj, blev i 2012 flyttet til søndag den 3 juni, da vi
ellers ramte ind i pinsen.
Vi valgte at tage til Tivoli København, dette benyttede hele 104 personer sig af, og vi kørte af sted med en
stor og en lille bus til sjælland og havde en rigtig god dag for både børn og voksne i tivoli, en dag hvor
vejret heldigvis var tørt og det var en flok trætte voksne og børn der vendte tilbage til Langeskov.
I september blev det så tid til vores kræmmermarked, som i 2012, blev det 23 i rækken af markeder i
Langeskov. I år havde vi af nye tiltag blandt andet besøg af Veteranbiler fra Dansk Veteranbils klub lørdag
på arealet lige ved pilen´s boldbaner, veteranbilerne trillede ind på grusstien og forbi kræmmerkroen lørdag
kl 10.00 og det så festligt med alle de gamle biler. Udover biler havde vi som noget nyt også besøg af
Politihundeklubben der lavede en flot og velbesøgt opvisning med deres hunde på boldbanen ved pilen.
Vejret til vores marked er en af de store faktorer for om vi slår rekorder eller ej. Vejret i 2012 startede lidt
sløjt ud, både fredag og lørdag, med regn og blæst, så fredag eftermiddag kom lidt sløvt fra start, men
fredag aften i teltene, blev godt besøgt og stemningen var i top. Lørdag havde Saloonen lavet et nyt tiltag
og inviteret til western party med spisning, det var Tyrolerfest i det store telt, der var nyheden i år, Jaeger
bom´s som til dem der ikke kender dem, er energidrik og jaegermeister i et glas med et mindre glas indeni,
og Gasoline pigerne underholdt i Kræmmerkroen, og hele vejen rundt var der god stemning og masser af
folk i teltene, søndag fik vi så det gode markedsvejr, med sol og ikke mindst tørvejr, dette gav masser af
folk på pladsen, og vi fik om søndagen, solgt godt ud af markedspølserne, så bestyrelsen slap med
skrækken om at leve af pølser helt til jul. Det blev ikke til rekorder i 2012 men alt i alt et fornuftigt marked.
Som den kvikke tilhører så kan regne ud, bliver markedet i år, det 24 i rækken. Et marked hvor vi jo grundet
børnehavebyggeriet, flytter lidt rundt på tingene, vi håber vores markedsgæster og medhjælpere vil tage
godt imod forandringerne.
Det betyder så også at vi 2014 kan fejre vores 25 gangs jubilæum som kræmmermarked i Langeskov. Vi er
allerede gået i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi kan give den ekstra gas, og vise både
markedsgæster, medhjælpere, og hele Fyn, at Langeskov Kræmmermarked er helt i front, og at vi altid
gerne vil give vores gæster en god oplevelse.
5 Oktober blev det Allan Olsen`s tur til at gæste forsamlingshuset i Birkende, det var hurtigt totalt udsolgt,
og 14 dage får koncerten, ringede folk, helt fra Jylland for lige at høre om vi havde et par billetter i
overskud, desværre kan vi ikke presse flere ind i Birkende forsamlingshus, da vi sagtens kunne have solgt
mange flere billetter til denne koncert, som Allan Olsen gennemførte professionelt og med masser af gode
sange.
27 Oktober havde vi medhjælperfest i Birkende forsamlingshus med hele 145 tilmeldte medhjælpere, vi
havde de lokale Affes aften band på scenen og det var en aften, med et fyldt dansegulv og et veloplagt
publikum, der forstod at feste.
De sidste år er tilmeldingerne til medhjælper festen bliver flere og flere, år efter år, og det er dejligt at se så
mange mennesker der deltager og hygger sig denne aften.
16 november gæstede Bæsted band så Birkende. En lille pose støj, varmede op med Kim Larsen numre, og
overlod scenen til Bæsted band. Bæsted gav den fra starten max gas, og det varede ikke længe inden
forsangeren, løb rundt både nede på dansegulvet, blandt bordene og ind i mellem også rundt udenfor
forsamlingshuset og sang. En energi der også smittede af på publikum, og der må have været en del trætte
ben dagen efter, for det blev gået til den på dansegulvet.

Herfra skal lyde en stor tak til Farver og Fest, for vel gennemførte arrangementer, Billetsalg, placering ved
borde og velkomst foregår professionelt , lyden både for opvarmingsband og hovednavne er helt i top, der
er styr på alle detaljerne og alting klapper som det skal. Så stor ros til Merete, Mogens, Sonja, Jørgen og
Jesper
Årets sidste arrangement blev en bustur til København sidst i november, hvor vi var af sted med 53
personer, aktivitetsudvalget havde sørget for bussen og deltagerne kunne så selv bestemme hvad de ville
bruge dagen til. Vi havde foreslået strøgtur og besøg i Tivoli og opleve juleudsmykningen samt
julemarkedet, og dette havde mange også benyttet sig af, da vi begge steder hilse på mange af deltagerne
fra Langeskov.
Jeg vil gerne takke HC Sonja og Merete for det store arbejde i lægger i aktivitetsudvalget.
Jeg vil slutte at med at takke alle vores, medhjælpere, køkkenpigerne samt de frivillige for altid at møde op
og give en hånd når vi har brug for det, uanset om det er på markedet eller til andre arrangementer, tak
skal også lyde til klubber og foreninger for at støtte op om vores arbejde, også i forhandlinger i kommunen.
Det bliver bemærket at vi i Langeskov står sammen.
Til sidst vil jeg takke alle der på den ene eller anden måde er med til at støtte op om foreningens arbejde.
Hermed vil jeg overlade beretningen til debat

