Beretning 2015
Hvis vi kigger på medlemstallet er det pt lige omkring de 385, lidt
mindre end sidste år, men vi plejer også og få lidt indmeldinger,
af folk der gerne vil deltage i vores musikaftner, og dem har vi
ikke rigtigt haft held med i 2015, mere om det senere.
Det kan også skyldes vi ikke har været så proaktive omkring at
hverve nye medlemmer, men i hver fald er vi cirka 15 færre
medlemmer end sidste år.
Traditionen tro havde vi 1 februar udlodning af 50.000 kr. via
ansøgning, og da vi netop havde haft jubilæum i 2014 og masser
af omtale, fik vi rigtig mange ansøgninger, faktisk 2-3 gange så
mange som vi plejede.
Det er selvfølgelig dejligt, men når vi ikke har flere at dele ud af
end vi plejer, var der en del vi måtte skuffe og sige nej.
Men vi håber at dem der kom i betragtning, fik glæde af det uddelte beløb.
19. februar havde vi lokket omkring 50 personer i
multimediesalen i storbørnehaven mælkevejen, hvor Niels
Villemoes tryllebandt os med et foredrag om udvikling, ledelse og
strategi, han satte virkelig tingene i perspektiv og gav os noget at
tænke over.
Jeg kan så her reklamere for vores foredrag om 2 dage, på
torsdag kl 19.30 kommer tidligere Jægersoldat Erik B Jørgensen

og holder foredrag om emnet ”Far og datter i vildmarken -- 45
dage i kano” Erik har tidligere boet i Langeskov og hans datter bor
her stadig, hvis det har interesse, koster det kun 50 kr. pr person
for medlemmer af borgerforeningen og 100 kr. for ikke
medlemmer, i må meget gerne komme herop bagefter hvis vi lige
skal have jer meldt til, eller kan det klares på hjemmesiden.
Generalforsamlinger sidste år var utroligt velbesøgt, men lidt
over 60 fremmødte, sad vi næsten på lårene af hinanden og jeg
tror ikke mange foreninger har så flot et fremmøde, så det skal i
have en stor tak for, at vi deltager aktivt, også i vores
generalforsamlinger.
13 marts, var vi samlet 76 personer til Every bodys talking i
Birkende forsamlingshus, en rigtig god aften, men nogle dygtige
kunstnere, hvor Billy Cross tryllebandt os, sammen med Jimmy
Colding og Lars Maasbøl …en rigtig god aften.
Selvom 76 fremmødte egentlig er rigtig flot, kunne vi godt have
været ca. 120-130 stykker som vi var da vi optrådte første gang
nogle år tidligere.
Men jeg tror konkurrencen om folks opmærksomhed er blevet
større og større og vi er efterhånden blevet vant til flere og flere
tilbud, og kunsten ligger i at vælge det man gerne vil, blandt alle
tilbuddene og ikke som tidligere i at finde et tilbud man kan
deltage i.

30 maj, var vi en busfuld med 62 personer der tog den lange tur
til Heide park i Tyskland, hvor vi havde en dejlig dag, i et stort
sommerland med mange vilde rutchebaner.
Men det var 8-9 timer i bus inden vi var kommet både frem og
tilbage, så længere væk kommer vi nok ikke……. medmindre vi
skal til at begynde at flyve :o)
I år skal vi en tur til Bon Bon land lørdag den 4/6 og tilmeldingen
er allerede startet på hjemmesiden, så jeg kan kun opfordre folk
til at melde sig til, og med 99,-kr der dækker både bus og indgang
for voksne over 15, og børn eller børnebørn under 15 gratis, er
det vist det vi kalder et godt tilbud.
12 juni havde vi reserveret 32 billetter til Kerteminde revyen med
stegt flæsk og underholdning ad libitum, de blev hurtigt udsolgt,
og vi havde en god aften på Tornøes hotel og jeg kan kun
opfordre folk, der ikke har oplevet Kerteminde revyen, til at købe
en billet der ned til.
Aktivitets udvalget har ikke en fælles tur derned i år, men revyen
er jo sikret en sæson mere da det lokale erhvervsliv har valgt at
støtte op omkring revyen.
Markedet 2015 var vores 26 marked og selvom vi ikke havde
jubilæum, havde vi rigtig mange markedsgæster, vi var igen
velsignet med godt vejr, og vi havde en rigtig flot omsætning,
faktisk meget tæt på 2,5 mill.

Det var hundrede tusind mere end jubilæumsåret, hvilket
primært skyldes at vi selv har overtaget driften af vores
markedsavis, der selvom det er et stort arbejde, også har vist af
en vitaminindsprøjtning til markedsføringen over en bred kam,
giver gevinst i form af mange besøgende, der lægger vejen forbi
vores kræmmermarked.
Vores beslutning om også efter jubilæet, hvor vi gjorde alting lidt
større og satte alle sejl til ikke mindst på musik-budgettet.
Har vist at det godt kan bære, og vi er efter 26 markeder ”still
going strong”…… vi kan selvfølgelig altid gøre tingene lidt bedre,
men alt i alt kan vi godt være lidt stolte, over det vi skaber i
fællesskab og som kulminerer i en brag af en weekend i
slutningen af september.
I 2015, havde vi besøg af På slaget 12, Keinstein kom og væltede
næsten kræmmerkroen, og vi havde i saloonen besøg af Tamra
Rosanes samt rigtig mange større eller mindre bands, der er med
til at skabe en god stemning spredt ud over hele markedspladsen,
Ja vi er faktisk blevet så populære et udstillingsvindue at vi faktisk
havde ikke mindre en 2 kunstenere/bands, der så gerne ville til
Kræmmermarked i Langeskov at de tilbød at spille gratis, og de
kommer begge igen i år, den ene helt fra United Kingdom.
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 som altid er med
os til vores markeds weekend.
I november havde Farver og Fest lagt op til en aften med
Souvenir, men med kun en håndfuld solgte billetter, måtte vi
desværre vælge at aflyse, og da udvalget ovenpå en sæson, hvor
vi kan mærke der blev sværere og sværere at fange folk og få
dem til at købe en billet, valgte de at smide håndklædet i ringen
og Farver og Fest er ”Lagt i skuffen” og om de senere opstår igen,
måske i nye klæder, må tiden vise.
Jeg vil slutte at med at takke alle vores, medhjælpere,
køkkenpigerne, Farver og Fest aktivitetsudvalget, 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

