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Valg af dirigent: Irene Hansen
Valg af referent: Sussi Lang
Valg af 2 stemmetællere: Afvente om det bliver nødvendig
Lokalrådets beretning ved formanden

Formandens beretning:
I november 2018 så det nye lokalråd dagens lys – et lokalråd med 7 medlemmer. Vi har til november været
i gang i to år – og sikke to år. Det første halve år var der run på, som formandsberetningen også bar præg af
sidste år, og siden marts 2020 har der jo af givne årsager været meget stille. Men mere om dette senere.
Vores vision for lokalrådet har fra starten været, at indlemme så mange som muligt af Jer borgerne i
området i vores arrangementer – dette såvel i planlægning som deltagelse. Visionen om at få jer til at
planlægge nogle arrangementer står stadig højt på listen hos os alle 7, men det er svært…. Det virker som
om flere af jer tror, at I ender i bestyrelsen, hvis I hjælper til Skt. Hans. MEN det er netop dette vi ønsker at
afmystificere… Vi vil gerne vise, at FÆLLESSKAB RYKKER. Vi skal i lokalrådet nok tage ‘tjansen’ med
bestyrelsesarbejde, vi vil bare så gerne have Jer med til at lave nogle flere arrangementer. Dette er helt
klart en top-prioritet fremover.
Vi vil gerne vise vores børn, at frivilligt arbejde giver mening og har en stor værdi. Vi lærer vores børn, at
tingene ikke bare kommer af sig selv og vi gør en forskel. Det er jo børnene fra vores by, som skal ud i
verden og gøre en forskel – de skal ud og vise hvor de kommer fra. De kommer nemlig fra de nære værdier
heri Grønbjerg Langelund.
Juni 2019
Skt. Hans: Et rigtig godt arrangement, med mange besøgende - hvor vi havde valgt at flytte bålet over på
Thorkild Winthers mark, på den anden side af vejen. Dette år havde vi valgt at der ikke kunne købes
hverken fadøl eller spareribs. Men i stedet øl/vand fra flaske og pølser fra grill. Dette valg traf vi, da skt.
Hans i 2019 faldt på en hverdag.
September 2019
Naturens dag: Her mødte under 10 personer op til arrangementet. Men trods et lille fremmøde var det en
skøn dag. Henning Sørensen havde arrangeret en virkelig vellykket rute langs åen – her var emnet TRÆ,
TRÆSORTER og biodiversitet. Tak til Henning for at have gjort så meget ud af dagen.
Oktober 2019
Halloween: Arrangementet var virkelig godt besøgt, trods regn. Der var lavet ekstra underholdning til
børnene i form af føleposer med klamme ting, hvilket virkede til at være en succes.
November 2019
Banko: her kunne der vindes en and til Mortens aften, igen var det godt besøgt.
December 2019
Juletræsfest: Traditionen tro dansede vi om det store træ, julemanden kom med godteposer og alle
hyggede med æbleskiver og glögg/kaffe. December skydes bare bedst i gang med en god gammeldags
juletræsfest.

Februar 2019
Loppemarked: den årlige handledag i Grønbjerg / Langelund. Til dette arrangement kræves et utal af
frivillige – men de står de! År efter år afholder vi et fantastisk loppemarked i hallen. Det er fedt at se vi kan
og vi vil. Man bliver bidt af at være frivillig til loppemarked.
Fastelavn: Et arrangement vi afholder med både spejder og menighedsråd. Et arrangement som har
tradition for at samle mange voksne og børn. Dette var også tilfældet i 2019 – vi havde en god eftermiddag
i aulaen og hallen med gudstjeneste, tøndeslagning, fastelavnsboller og slik
MGP: For tredje år afholdte vi MGP i aulaen for børn ifølge med en voksen. Der mødte mange børn og
voksne op. Børnene havde en fest i aulaen med storskærm, høj musik, slik, sodavand og balloner.
Forældrene hyggede i aulaen.
Marts 2020
COVID-19: D. 11. Marts lukkede Danmark ned… og det gjorde lokalrådet også. Kun få dage før den berømte
TARTELETFEST skulle løbe af stablen…. Festudvalget havde knoklet for at få alt til at klappe – de var
fuldstændig klar til fest. Og de måtte slukøret se til at Danmark gik i dvale. Festen var i første omgang sat til
oktober, men da forsamlingsforbuddet på dette tidspunkt stadig ikke er hævet har vi valgt at udsætte til
foråret 2021 – i håb om mere normale tilstande.
2020 blev også året, hvor Irene Hansen og Sussi Lang valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I skal
have tusind TAK for alt det frivillige arbejde i har lagt i lokalforeningerne. I to har altid haft styr på sagerne,
og hvis vi ikke lige kunne huske hvem der var på valg, hvad øllene kostede til et bestemt arrangement eller
hvor mange poser kaffe der plejer at blive drukket – så har Sussi det ALTID stående i sin bibel af en mappe.
Og tak til dig Irene, tak for dit rolige sind og tak for at du altid skynder dig langsomt. Når vi andre er for
hurtige trækker du lige lidt igen og så tænker vi os om, inden vi tager forhastede beslutninger. Det bliver
spændende at se, hvordan det går nu ☺
Jonas og jeg talte den anden dag om, at det er som om mor og far nu forlader skuden – nu skal vi selv! Det
er faktisk først nu vi rigtig skal i arbejdstøjet, indtil nu har vi kunnet læne os op af jer. Endnu engang TAK.
(Her overrækkes en købmandskurv til dem hver som TAK)
Jeg vil slutte af med at sige TAK for støtte og opbakning. Vi håber på at komme stærkt tilbage når Danmark
igen er på ret kurs – men indtil da afholder vi arrangementer efter gældende regler.
TAK.

5.

Forelæggelse af årsregnskab

Regnskab for Lokalrådet:
I 2019 var indtægter/udgifter i Lokalrådet i ligevægt kr. Indtægterne kom fra Kommunens tilskud
på 10.000 kr. Revy, Skt. Hans, Aktive dage samt Bankospil som gav et overskud.
I 2019 var der udgifter til forplejning møder, Naturens dag, Oprydning i Naturen, Nerf, MGP,
Fastelavn og Juletræ. Derudover er der investeret i trådnet til gangbroen over Omme å og vimpler
til flagstængerne.
For at reducere i udgifterne er ulykkesforsikring (som ikke er lovpligtig) opsagt med virkning fra
2020.
Beholdning ved årsskiftet er således 26.723 kr.

6.

Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget

7.

Valg af bestyrelse
På valg er:

8.

Valgt blev

Tinne Antonsen Modtog genvalg
Irene Hansen (ønsker ikke genvalg)
Sussi Lang
(ønsker ikke genvalg)
Line Nyekjær Jensen og Helle Nygaard Schacht

Suppleant

Pia Christensen.

Valgt blev Søren Johnsen

Valg af revisor (vælges for 2 år) På valg: Torben Schmidt (ønsker ikke genvalg)
Valgt blev
Søren Søndergård.
Herefter er revisor Preben Klausen og Søren Søndergård.
samt suppleant (1 år) Poul Erik Madsen (ønsker ikke genvalg)
Valgt blev
Niels Hougaard

9.

Eventuelt: Der blev snakket om oprydning i Bålhytten, som folk selv skal sørge for.
Samt der skal laves opslag med regler for Bålhytten.

Referent 23. august 2020
Sussi Lang

Dirigent
Irene Hansen

