Beretning 2016

Hvis vi starter med medlemstallet, er vi en lille smule flere end
sidste år, nemlig 391 medlemmer, sidste år var vi 385.
Som vi har gjort i mange år, havde vi 1 februar sidste frist for
ansøgningen om 50.000 som vi udlodder af overskuddet fra
markedet.
Vi bliver altid søgt om flere midler, end vi har, men vi håber dem
der får del i pengene, får god anvendelse af dem, og at pengene
dermed kommer til glæde og gavn i det nærområde hvor de er
tjent.
Og når vi deler kuverterne ud til de heldige i Langeskov rådhus
gamle byrådssal, nyder vi glæden hos dem som har fået støtte til
en fodboldtur, en tur i zoo med klassen eller andre små og store
arrangementer.

Generalforsamlinger sidste år var igen utroligt velbesøgt, men
omkring et halvt hundrede mennesker, sad vi næsten på lårene af
hinanden og jeg tror ikke mange foreninger har så flot et
fremmøde, så det skal i have en kæmpe tak for, at i deltager
aktivt, også i vores generalforsamlinger.

Midt i marts havde vi Erik B Jørgensen til at holde foredrag i
mælkevejens multimedie sal over temaet ”Far og datter i
vildmarken, 45 dage på kanotur” Vi var 34, men kunne sagtens

have været flere, da det var et rigtig godt foredrag med masser af
flotte billeder, og sjove historier.
Vores sommerudflugt, gik sidste år til Bon Bon land og vi kørte
først i juni, afsted med 94 forventnings fulde børn og voksne i 2
busser, mod Sjælland.
Vi havde en god dag, med godt vejr……lige bortset fra en enkelt
lille byge der ramte et ellers solbeskinnet Danmark, men sidst på
eftermiddagen, ramte en meget lokal og meget hidsig regnbyge
Bon Bon land, så vi måtte sammen med resten af parkens gæster
søge ly hvor det var muligt.
Rent faktisk var der så kraftig regn, at vandet i cafeen løb ned at
ledningerne til lamperne fra loftet og endte med at slå
sikringerne.
Men vi er ikke så lette og slå ud, og efter en halv time med regn,
blev det tørvejr igen, og da mange var taget hjem, var der næsten
ingen kø, og stadig en time til afgang, så børnene fik mange ture
uden ventetid på at stå i kø.
I år går turen på Bakken den 20 maj, det er lørdag i Kristelig
himmelfarts ferien, og med 99 kr. der dækker både bus og
turarmbånd, og børn under 15 år gratis, er der bare med at få
tilmeldt sig på hjemmesiden, hvilket allerede 80 har gjort.
Markedet 2016 var vi nået til vores 27 marked, og med godt vejr,
og god reklame fra TV2 Fyn som allerede fredag lige inden vi
åbnede kom og sendte live fra pladsen og med sammenklippet
indslag kl. 19.30 i den bedste sendetid, havde vi hele weekenden
masser af gæster på pladsen, sikkert også hjulpet godt på vej af

vores flotte markedsavis, ja selv fra Radio Ådalen i Vejle, ringede
de lørdag formiddag til et live interview.
Som noget nyt til sidste marked, havde vi sat et stort band på
fredag i det store telt, hvor Back in Black gav et brag af en
rockkoncert, en succes vi vil følge op, og i år kommer Die Herren
fredag i det store telt, og spiller U2 med masser af kant og sjæl.
Udover Die Herren, gæster også Anette Heick, Sigurds
Bjørnetime, Keinstein, Desert Track samt masser af andre både
små og store band markedet, og med verdens bedste hjælpere og
publikum glæder vi os allerede til 22-23-24 september.
Sidst i september var vi 62 medlemmer på en tur til Flensborg og
se julemarkedet, som en af de lokale i gågaden bemærkede, hvis
vi lukker gaden i begge ender, har vi fanget de fleste af
danskerne.
Vi havde en hyggelig dag, hvor Borgerforeningen sørgede for
bussen til en billig billetpris og medlemmerne så selv sørgede for
at udfylde tiden, med shopping, og måske en enkelt gluh-wein
eller en kold juleøl, inden turen gik tilbage til Langeskov.
Jeg vil slutte at med at takke alle vores, medhjælpere,
køkkenpigerne, 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

