Beretning 2017

Hvis vi starter med medlemstallet, er vi steget en del, vi har nu
419 medlemmer, mod 391 sidste år.
Hvilket jeg tror skyldes de fine arrangementer vi har haft de
sidste par år.
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.
At vi på den måde er med til at støtte både store og små
projekter i lokalområdet, gør mig både glad, og stolt.
Generalforsamlingerne har gennem de sidste mange år været
utroligt velbesøgt hvilket aftenens fremmøde også viser, 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.
I marts havde vi rundvisning i det nybyggede Odeon, en
spændende aften hvor vi fik et godt kig bag om kulisserne i et
spændende hus.

Vores sommerudflugt sidste år gik til Bakken, og deltager antallet
viser at det er udflugt som vores medleemmer, benytter sig af og
vi havde en god dag med forældre, bedsteforældre, børn og
børnebørn.

I år går turen til Djurs sommerland lørdag den 26 maj og med 99
kr. der dækker både bus og indgang, og børn under 15 år gratis,
er der bare med at få tilmeldt sig på hjemmesiden, der er
allerede over 100 der har tilmeldt sig på nuværende tidspunkt.
I juni, havde vi købt en stak billetter til Kerteminde revyen, og de
gik som varmt brød, og blev hurtigt udsolgt, og det er desværre
umuligt at skaffe flere, efterfølgende, da de bliver revet væk.
Det var også let at se hvorfor billetterne stort set var udsolgt til
hele sæsonen, da det virkelig et er stærkt hold de har både
bagved og foran til Kerteminde revyen.

Markedet 2017 var vi nået til vores 28. marked, og med godt vejr
og godt hjulpet at vores markedsføring, havde masser af gæster
fra hele landet, fundet frem til Langeskov Kræmmermarked.
Vi er ved at have skabt et godt brand om vores marked, hvor
Fyens stiftstidende slog ”lejr” et par dage, og skattejægerne på
DR1 også kiggede forbi.
Der vil jeg gerne rose marketingsudvalget men også resten af
bestyrelsen for et godt og aktivt arbejde for at udbrede
kendskabet til Langeskov kræmmermarked og for at skabe nogle
gode rammer, som gæsterne vælger at komme tilbage til år efter
år.

Oktober bød på et virksomhedsbesøg til Hydac, hvor vi blev taget
godt imod, og fik en inspirerende rundvisning, med et godt
indblik i en moderne virksomhed, med mange nye spændende
ledelsesteorier, omsat til praksis.
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 spændende,
samarbejde gennem de sidste 9, år, hvor af jeg har haft
fornøjelsen af at være formand gennem 7 år
Vi har ikke altid været enige, og det tror jeg bestemt heller er
meningen da de bedste ideer og nye tiltag, opstår i
spændingsfeltet, mellem de forskellige holdninger, og forskellige
tilgange til tingene.
Men jeg fornemmer, vi gennem årene har tilført nye ideer, og
tiltag der har fornyet markedet, og sørget for vi følger med tiden,
uden at miste markedets sjæl og traditioner.

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

Jens Lie.

