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Generalforsamling 31. marts 2017
Formandens beretning - Året der gik og visioner…
Året der er gået.
Legepladsen blev frisket op og gjort klar til leg og sommerens arrangementer. Tak for hjælpen til jer, der
fandt tid til at hjælpe med arbejdet.
Jubilæet - blev en større omgang. Vi fejrede vores 50 års jubilæum i en hel måned. Dels med
petanqueturnering hver tirsdag i maj, løbetur og vandretur i området. Ruterne her fik vi igennem Silkeborg
Orienteringsklub. At dømme efter deltagerantallet tror jeg ikke jeg vil kalde O-løbet en succes. Dem, der var
med, havde en god tur - men det var ikke så mange. ’Gangstativerne blev luftet’ d. 21. maj med
pindemadder på toppen af ’Landsstævneskoven’ - det var også en god tur.
Vi holdt legedag for en stor flok børn og barnlige sjæle på en festligt pyntet legeplads, og på selve festdagen
mødtes vi både om formiddagen til grill og forskellige aktiviteter og til stor fest senere med god mad og
dans til langt ud på aftenen. På baggrund af en større statistisk undersøgelse fik vi dystet i kendskab til
hinanden og ikke mindst fik vi kåret vores alle sammens gennemsnitsbeboer.
Én ting fik vi ikke gennemført i jubilæumsmåneden - vores løse idé om en lysbilledaften. Men hvem ved måske kan det blive til noget i fremtiden.
Vores fælles Skt. Hans aften husker jeg bedst for et meget kraftigt regnvejr, der meget pludseligt fik os alle
til at rykke lidt tættere sammen under paraplyer og regnslag.
Næste store arrangement kom i gang fordi bestyrelsen var blevet så glad for petanque, at vi spillede
ugentligt i hele september. Det tror jeg så ikke vi gentager fordi, det blev simpelthen for mørkt.
Vi har flere gange taget lidt tilløb til et bankoarrangement og det blev næsten gennemført her i januar. Dog
valgte vi i denne omgang at fokusere på fastelavnsfesten og planlægning af generalforsamlingen.
Endnu engang blev fastelavn på legepladsen en stor succes 50 børn og voksne deltog og ingen kom til
skade.
Bestyrelsen har mødtes 3 gange siden forårets aktiviteter.
Vi har fået nogle enkelte henvendelser i løbet af året, som vi har taget os af efter bedste evne. Vi har blandt
andet drøftet: ”Høns i området”, ”Støj fra motorvejen”, ”Discover Park - Låget på motorvejen”, ”Bybusser
via Bavnehøjvej”, ”Hunde uden snor i området” og en masse andet.
Visioner.
Med hensyn til visioner - det lyder så flot, og det er da også noget, vi har talt om, hvorvidt vi skulle lave en
mere overordnet plan for, hvor vi ’er på vej hen’, og hvad vi skal arbejde frem imod på sigt.
Med hensyn til arrangementer vil vi gerne skrue en lille smule op i forhold til tidligere år. Ikke i forhold til
jubilæumsmåneden, men vi fortsætter med traditionen om petanque i maj måned - hver tirsdag kl. 19.
Men ydermere vil vi prøve at holde bankospil til efteråret.
Desuden har vi drøftet forskellige idéer blandt andet at undersøge mulighederne for at indhente fælles
rabatordninger til foreningens medlemmer. Mere herom under punktet senere i dagsordenen.
Ligesom vi også skal tale om forslaget om en hjertestarter.
Til sidst vil jeg igen sige tak for hjælpen til alle frivillige, der bakker op med hjælp eller deltagelse i vores
arrangementer. Tak til Jørn for din indsats som dirigent. Tak til bestyrelsen og suppleanter. Ikke mindst tak
til Allan for mange års engagement i bestyrelsen
Tak for alles indsats i løbet af året. Hermed formandens beretning.

