I 2011 tilbød Lokalrådet at overtage opgaverne i Støtteforeningen for Elkjær Hal/Multihus. Det har nu kørt i
et år, og fungeret på den måde at 4 personer fra Lokalrådet sidder i arbejdsgruppen ”Støtteforeningen”,
alle ansøgninger godkendes af hele lokalrådet – dog skal det siges at er der en ansøgning fra en forening
som også har en repræsentant i lokalrådet, så er den repræsentant inhabil i den pågældende sag.
I forbindelse med dette arbejde har vi blandt andet set på vedtægterne, og har senere på programmet
ændringer til disse, så de bliver mere strømlinet med Lokalrådets vedtægter.
Der har det seneste år ikke været de store aktiviteter i Støtteforeningen, men vi havde i 2011 igen en flok
frivillige på plads til Give Open Air, tak for den indsats.
Der har jo helt selvfølgeligt også været årets loppemarked, og igen i år var der fyldt rigtig godt på både med
”lopper”, besøgende og frivillig arbejdskraft. Dejligt at vi stadig kan tiltrække alle 3 ting. Loppemarkedet er
sammen med vore sponsorer de absolut største indtægtskilder i Støtteforeningen.
Der har det senest års tid været lidt forvirring og svirret med rygter om at Støtteforeningen er blevet
nedlagt, dette vil vi hermed gerne mane i jorden. Støtteforeningen lever i bedste velgående, den har bare
ændret organisatorisk struktur.
Om det er disse rygter eller generel tilfredshed med det vi har, ved jeg ikke, men vi kan konstatere at det
ikke vrimler med ansøgninger til foreningen. Vi har derfor heller ikke umiddelbart de store aktiviteter i
støbeskeen, for der er jo ikke umiddelbart grund til at samle penge til huse, hvis ikke der er nogen der vil
bruge dem.
Vi har på reklameskærmene i cafe’området og i hallen nu lavet en reklame for foreningen, så må vi se om
det bærer frugt.
Vi har sat en gruppe borgere i gang med at komme med forslag til en sommerfest som et alternativ til de
sportsfester vi havde år tilbage, hvad det ender ud med ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi håber
da det bliver muligt at lave en fest i en eller anden form til næste år.

