Beretning 2014
Hvis vi kigger på medlemstallet er det pt lige omkring de 400
hustande og vi har faktisk i mange år, ligget stabilt omkring de
400-450 medlemmer. Nogle melder sig ud og nogle melder sig
ind, men vi prøver efter bedste evne at lave nogle aktiviteter der
kan tiltrække nye medlemmer samt fastholde vores trofaste
medlemmer.
1. februar var 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.
13. Februar var vi på rundvisning ved TV2 på kvægtorvet i Odense
med 34 børn og voksne, hvor vi set studierne til vinter-ol,
nyhedersstudierne samt vejret.
Så vi fik lov at lege studieværter for en dag.
Generalforsamlingen sidste år, var virkelig godt besøgt.
70 personer, lidt flere end i dag, måske affødt af
jubilæumsmarkedet.
Men 60 tilmeldte som vi er i dag, er også virkelig virkelig flot
fremmøde, og vidner om en stor interesse for de ting vi går og
laver i løbet af året, så det er virkelig dejligt.

I 2014 sagde vi farvel til Bo Lyskjær, som desværre kun var med et
år, men grundet hans arbejde i hundeklubben kunne det ikke
rigtig passe sammen.
Sidste år bød vi både Thomas Folleraes og Tommy Junge Hansen
velkommen i bestyrelsen som suppleanter, sidste år gik vi jo ved
en vedtægtsændring, fra 2 til 3 suppleanter og med et marked
der vokser og vokser i omsætning har vi god brug for alle kræfter
til at løfte opgaven.
I marts måtte vi desværre aflyse vores musikaften med Hardinger
og Thorup da der desværre kun var 22 tilmeldte.
Det er altid ærgerligt at måtte aflyse, specielt for dem som havde
tilmeldt sig denne aften, og også for dem som har lagt et stort
stykke arbejde for at arrangere det.
Vores sommerudflugt, skulle også mærke vi havde jubilæumsår,
så vi flottede os, da vi gerne ville give folk en oplevelse de ikke
lige får hver sommer, kørte vi til Hansa Park i Tyskland med 2
busser og lidt over hundrede forventningsfulde børn og voksne,
en lang bustur, men alle passagerer tog køreturen som en ekstra
oplevelse og vi havde en rigtig fin dag, hvor mange af børnene og
de voksne fik en tur i et sommerland, som de færreste havde
besøgt før.

Til markedet som var vores 25 i rækken af markedet, havde vi jo i
anledning af jubilæet satte alle sejl til, vi havde virkelig lagt os i
selen med både ny pub, ungdomsdiskotek med ny placering og
både diskotek fredag og lørdag, samt et musik-budget der havde
fået en saltvandsindsprøjtning og vi havde booket Uffe Holm til
fredag aften og Stig Rossen med bamses venners orkester til om
søndagen, at vi havde et par kendis-navne på plakaten sammen
med en virkelig flot markedsavis på hele 36 sider, og her vil jeg
gerne benytte lejligheden til at sige tak til erhvervslivet i hele
Langeskov og omegn som havde tegnet nogle virkelige flotte
annoncer.
Alt dette fik virkelig trukket folk op på markedspladsen og både
fredag aften til Uffe og søndag til Stig Rossen var det store
markedstelt stuvende fuldt, så teltet var med sine 800 m2
næsten for lille og folk stod som sild i en tønde.
Men alle salgssteder rundt på pladsen både borgerforeningens
egne og klubbernes solgte virkelig igennem og der må være nogle
medhjælpere der knap nåede at tørre sveden at panden så stærkt
gik det.
Der skal også sælges rigtig mange pølser, skænket mange fadøl
og laves meget mad i køkkenet, når vejrguderne er med os også
til vores jubilæum.
I år fik vi så også, med lidt forsinkelse, sagt tak til Svend Åge for
altid at sørge for det gode vejr, da vi til en følelsesladet indvielse,
navngav pladsen ved flagstangen ”Svend Aage`s solskinsplads”

Som vi kan se ud af regnskabet senere, havde den store satsning
på musiknavne og vores nye tiltag, den effekt vi ønskede og
gæsterne strømmende til markedet og både fredag, lørdag og
søndagen lå over tidligere år, og samlet set slog vi også ny
omsætningsrekord. Med næsten 2,5 mill. Kroner på en weekend,
hvilket er fantastisk flot, så alle der på den ene eller anden måde
har været involveret, Kan godt klappe sig selv på skulderen.
Med den omsætning er vi faktisk den største event i hele
Kerteminde kommune, både målt på omsætning og besøgstal, og
det kan vi med rette være stolte af.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at hvis vi kan gøre det et
år, kan vi også gøre det igen, så også i år til vores marked
nummer 26, har vi valgt at trække folk til med nogle flotte
musiknavne, og vi kan allerede røbe at vi får besøg af PÅ SLAGET
12 søndag eftermiddag.
Men hele weekenden bliver spækket med gode musiknavne og
masser af live musik i teltene.
Der har flere gange gennem årene været lidt debat om den
opsparing vi har stående i Borgerforeningen, men med et
musikbudget på over 400.000 kr. til et udendørs arrangement af
vores størrelse, er det en god buffer at have, hvis vi alligevel
skulle løbe ind i et år med mindre godt vejr.
Sidste lørdag i oktober var det vores medhjælperfest, som
sædvanligt med rigtig mange tilmeldte vi var næsten 130
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 Full Mon Fever op til
dans, og danset blev der, dansegulvet var fyldt hele aften.
Faktisk spille de så godt, så de i år er booket til at spille i
markedsteltet til vores lørdagsfest.
7 november havde vi 143 deltagerne i Birkende forsamlingshus
Til koncert med Sko og Torp, en aften helt i Farver og Fest`s ånd
med masse af glade mennesker, god mad, fortryllende musik og
det fælleskab og den gode snak, som er en af de ingredienser der
gør at vi gerne afholder disse aftner.
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

