Bilag 1.
Formandens beretning for året der gik 2012.
Året der gik:
Endnu en gang må vi erkende at vi havde modet på og give den en over nakken, men som sæsonen
startede op blev den mere og mere som forrige år, nemlig med bøvl internt i bestyrelsen. Det er
meget sørgeligt at vi igen må sige at vore kræfter er brugt op før vi kommer iang med det som er
meningen med bestyrelsens gøren.
Det giver en meget dårlig start og stemning som er et dårligt udgangspunkt for frivilligt arbejde.
Festudvalget:
Efter festudvalget trak sig var der fire andre der meldte sig til og løfte opgaven lidt op, men efter
kort tid var de fire blevet til to i stedet.
Så nu håber vi at der er andre der vil træde til og hjælpe med at få noget hyggeligt op at stå.
Arbejdsdag:
Vi må konstatere at da vi var færdige med det kæmpe logistiske arbejde der ligger i at få alle 215
medlemmer gennem tvunget arbejdsdag og fik regnet ud hvad vi havde af midler osv ja så var vi så
langt henne i sæsonen at vi ikke mente at det var rentabelt og begynde, da vi jo var blevet enige om
at alle skulle gennem en dag, og at dem der ikke ville eller af andre grunde ikke mødte op skulle
have en bod. Så derfor var vi ikke sikre på alle kunne nå at blive indkaldt.
Derfor lavede vi et opslag hvor vi meddelte at der ikke blev arbejdsdage i 2012.
Haveudvalget:
Der blev valgt fire medlemmer på generalforsamlingen til og gå skidt runderne for og undgå de
konflikter der har været mellem bestyrelsen og de enkelte medlemmer.
Men der var her på grund af sygdom et afbud (hvilket er ok) Så var der en mere der sprang fra og så
var de kun to tilbage, hvilket betød at bestyrelsen måtte stille også.
Og ja det var faktisk ikke nemmere da der stadig var bøvl på runderne.
Præmiehaver:
Der blev fundet mange fine haver og der blev trukket lod om pladserne.
De skulle dog have været med på græsmødet, det beklager vi meget men vi har derfor valgt at tage
dem med i aften og så håber vi at de er tilstede i aften.
Vejene:
Ja vi har traktoren, men som vejene er pt og har været det længe med frost osv ja så er det ikke
muligt og trække dem over da det simpelthen bare en gang mudder.
Det kræver nogle dage med tø vejr og tørt vejr for at kunne preperere dem.
Desuden er der rygter om at traktoren bliver brugt privat, det vil jeg gerne lige understrege at den
ikke gør, vi har to gange måtte have hjælp fra et medlem med et svejseværk og tilgændgæld blev
der kørt nogle sten for medlemmet. Alternativet var at betale for og få svejst traktoren.
Legepladsen:
Som de fleste nok ved er vores legeplads kommet op og stå.
Vi var tre der trak den hårde opgave og sætte den op og fik da også en hjælpende hånd af og til af en
del medlemmer.
Vi takker dem der hjalp stort som småt.

Det skal dog siges at vi brugte mange timer dage på opgaven og sparer foreningen for de 40000 kr
som vi skulle have betalt for kun opsætningen, og havde vi vist at der efterfølgende stadig var brok
fra andre medlemmer bla var faldunderlaget pludselig ikke var godkendt osv ja så er det ikke sikkert
vi ville have ydet den ekstra indsats i vores ferie.
Det skal dog siges at vores faldunderlag er godkendt og med certifikat.
Men som vi må huske på så er der altid nogen der ikke selv rører en finger men i stedet kun brokker
sig (i ved selv hvem det er)
Men når man har set de børn der har brugt legepladsen ja så har det været det hele vejr.
Ro og orden i aften:
Til sidst vil jeg bede jer alle på trods af mistillidsvotum osv at respektere ordstyrer så alle kan blive
hørt og komme hjem i nogenlunde tid.
Der vil blive sankteret fra ordstyrer hvis man ikke respektere hans nødvendige gøre i aften.
På forhånd tak.

