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Formandens beretning for 2010 – 2011 

Mit første år som formand i forsamlingshuset er nu gået med meget arbejde. Det har et været et godt år 

med fremgang på mange fronter. Det er forsøgt at skabe nogle traditioner i huset, for at få mere aktivitet 

og synlighed af huset, og på denne måde skabe et grundlag for en bedre økonomi, hvilket også ser ud til at 

have båret frugt, da økonomien er forbedret væsentligt. 

Der har været mulighed for forbedringer og vedligeholdelse, bl.a. er gulvet i salen blevet sat i stand med 

hjælp fra Tappernøje Belysningsforening. Bruno har været den udførende kraft for dette. Tak til begge, da 

vi ellers ikke havde fået istandsat gulvet. 

Vi har fået støtte fra Bygma i Rønnede til isolering af loftet over køkkenet, en stor tak til dem. 

Vi har i løbet af året med frivillig hjælp haft arbejdsdag med forskellig vedligeholdelse af huset, tak til alle 

og en særlig tak til Kaj for at holde udearealer gennem året. 

Yderligere tak til øvrige sponsorer og fonde som har støttet os. Dette er Automester i Tappernøje, Peugeot i 

Slagelse og fonden fra Snesere Sogns låne- og sparekasse. 

Vi forsøger at finde fonde til forbedringer i huset.     

Aktiviteter i året: 

Danseaftener med Butterflies, som har været en succes som vi fortsætter med. 

2 loppemarkeder og julemarked, hvor alle stande var besat, stor tak til Jytte for arbejdet med at stable 

disse arrangementer på benene. 

Sponsorbanko med god tilslutning både fra sponsorer og spillere, som gav et godt bidrag til økonomien. Vi 

vil afholde sponsorbanko en gang i efteråret. 

Øl smagning med foredrag om øllet blev forsøgt med godt resultat, som deltagerne var glade for, dog 

kunne der godt have været flere deltagere, der blev dog et lille overskud ved samarbejdet med Søren 

Andersen fra Danske Øl entusiaster, som foredragsholder. Der var på denne aften et ønske om at holde en 

julefrokost med øl smagning, dette arrangement gav lidt større tilslutning. 

Vi forsøger derfor endnu en gang den 5. maj, denne gang med tysk tema. 

Vi forsøgte at starte en juletradition med juletræsfest, dette blev en succes med fuldt hus, så det vil vi 

fortsætte med. Juletræet til blev sponseret af Erik , en stor tak til ham. 

Fastelavn er afholdt for anden gang med stor tilslutning, så der har vi skabt en tradition, som vi vil fortsætte 

med. 

Bankospil om tirsdagen er igen kommet ind i en god gænge, vi ser stigende tilslutning. En stor tak til de 

frivillige hjælpere, da vi ikke uden jeres hjælp kan afholde bankospillet hver tirsdag 

Til sidst en stor tak til bestyrelsen, Katja og Mikael. Uden jeres indsats havde det ikke været muligt at 

gennemføre arrangementer og bankospillet gennem året. 

 


