Beretning 2013

Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i
2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har
ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke har betalt
kontingent.
Første aktivitet i 2013 var den 1. februar.
Farver og Fest`s musikaften med Jane og Shane i Birkende
forsamlingshus med opvarmning af Irish Rebels, det var en rigtig
skøn aften.
Jane og Shane er virkelig dygtige musikere og forstod af krydre
deres musik, med dejlige historier. Til dette arrangement var der
63 personer der havde købt billet.
1. februar var også sidste frist for ansøgning om de 50.000 kr.
som vi også sidste år fordelte til idrætshold, skoleklasser,
børnehavebørn, dagplejebørn samt spejdere og ældre, dejligt at
se at en del af overskuddet fra markedet kommer ud og gør gavn
i lokalområdet.
Generalforsamlingen sidste år, var også godt besøgt.
I 2013 sagde vi farvel til Kurt Larsen og Ingrid Jensen, Kurt er dog
stadig ”krofatter” i Kræmmerkroen, hvilket vi er rigtig glade for.
Sidste år bød vi Carina velkommen i bestyrelsen som
bestyrelsesmedlem, efter et år som suppleant. Vi bød også
velkommen til Lena Bækholm, som det sidste år har været vores
nye kasserer.

I april lagde Susie og Leo vejen forbi Birkende forsamlingshus,
hvor huset var proppet med 155 betalende gæster til en
forrygende aften, hvor Greyhounds varmede op, inden Susie og
Leo overtog scenen og gav den fuld gas.

Til markedet som var vores 24 i rækken af markedet, havde vi
godt vejr, og masser af gæster, og de brugte ovenikøbet mange
penge, så vi havde en rigtig god omsætning på hele markedet og
både stadeleje, barer og parkering var bedre end året før.
Sidste års marked, var jo også det første år hvor vi har brugt det
grønne areal ved Pilen som en del af markedspladsen, om
fredagen, var der lidt skepsis fra kræmmernes side om de nu fik
nogle markedsgæster forbi deres boder, men om søndagen var
de meget glade for deres pladser på det nye areal, og bookede
hurtigt en plads samme sted til dette års marked.
Vi flyttede også Bar syd ud på det nye areal ved Pilen og lavede
den til en Sportsbar med op pyntning af diverse sportseffekter
samt et par bordfodbold borde.
Kommunen havde efter lidt forhandling, sørget for kloak samt
strøm til den nye plads, så vi havde også fået en toiletvogn ud på
det nye areal, så selvom den nye børnehave har taget en del
plads, lykkedes det at opretholde antallet af kræmmere.

Vi er dog nu ved at have udnyttet hvert et grønt hjørne af
pladsen, og vi håber ikke byrådet finder på at inddrage mere
areal til diverse projekter, og vi holder godt øje med deres planer
for Pilen, som de måske lukker i 2017, men måske kan det nye
togstop, give så mange tilflyttere til byen at børnetallet stiger, vi
kan jo krydse fingre.
Oktober var en måned med mange aktiviteter, den fjerde oktober
spillede Bryan Adams Jam i Birkende for 60 personer med
opvarmning af ”Kort varsel”
En aften hvor dansegulvet var godt fyldt og vi igen havde en aften
med både god mad, musik, dans og socialt samvær.
20. oktober var vi 25 medlemmer på Sprogø, vi kørte med bus fra
Nyborg, og gjorde holdt på Sprogø, det var spændende at se de
gamle bygninger, fyrtårnet, samt dyre og plantelivet på den lille ø
med den store gennemgående trafik.
Vi fik set Storebæltsbroen på nærmeste hold, også undersiden af
langbroen.

Sidste lørdag i oktober var det vores medhjælperfest, som
sædvanligt med rigtig mange tilmeldte vi var næsten 150
medhjælpere som vi med denne fest kan takke for en god indsats
både før, under og efter markedet. Vi havde AcosticA til at varme
op under spisningen og bagefter spillede Affes aften band op til
dans, og danset blev der, dansegulvet var fyldt hele aftenen.
Men når vi nu kigger tilbage på 2013, vil jeg også gerne benytte
lejligheden til at kigge fremad, nemlig på september 2014, hvor vi

har 25 års jubilæum på Langeskov Kræmmermarked, helt
fantastisk at der var en gruppe initiativrige personer der tilbage
før 1990, troede på ideen og startede markedet op.

Til vores marked nummer 25 i rækken, ønsker vi at give den
ekstra gas og har mange nye tiltag til vores jubilæums-marked vi
har flyttet diskoteket ned i bar Nord, hvor de unge mennesker nu
får deres eget samlingssted, med diskotek både fredag og lørdag
aften, og vi åbner med et brag af en fest hvor vi får Albani`s søde
”Blue Moon” piger på besøg hele aftenen.
Da vi flyttede diskoteket blev det store markedstelt ledigt, fredag
aften, og der får vi så besøg af nogle stand-upper, vi starter med
Christian Bols som varmer op for Uffe Holm, som blandt andet er
kendt for ”Vild med dans”
I kræmmerkroen får de fredag eftermiddag besøg af Thomas
Helmig Jam med Michael Triers 5 mands besætning, de er absolut
en besøg værd,
Saloonen har udvidet med flere live-bands, og er også klar til et
stort Ryk-ind alle dagene med masser af live-musik og også
linedans.
Vi har også udvidet pølseboden med at lidt større telt, hvor
gæsterne vil blive mødt at stemingen fra en Irsk pub, og hvor
man kan købe flere forskellige slags special-øl samt whiskey.
En hel masse nye tiltag, som vi håber publikum vil tage godt i
mod, så der venter vores markedsgæster mange gode oplevelser,
men den gode handel og den helt specielle stemning som

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig
stadig det samme.
Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte
underholdningsprogram vil styrke markedet og at rigtig mange
mennesker vil lægge vejen forbi Langeskov i september, måske vil
nogle af dem ovenikøbet stige af toget hvis den nye station er
indviet på det tidspunkt.
Om søndagen gæster Stig Rossen og Bamses Venners orkester
det store telt, og lukker markedet med en god omgang af Bamses
gamle numre.
Så hvis vejrguderne er med os, skulle det gerne blive et
mindeværdigt marked med rekord af gæster i år.
Jeg vil slutte at med at takke alle vores, medhjælpere,
køkkenpigerne, aktivitetsudvalget, Farver og Fest samt de
frivillige for altid at møde op og give en hånd med, 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.
Desuden vil jeg også takke bestyrelsen for et konstruktivt
samarbejde, vi er ikke altid enige i bestyrelsen, men entusiasmen
og det at i brænder for skabe aktivitet i Langeskov mærkes
tydeligt.
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

