
Formandens beretning for 2012 

I det år der er gået, er der ikke sket de store revolutioner. Vi har fået en ny hoveddør, hvad vi også 

trængte til, der udover har vi investeret i varmepumper til privaten. 

Angående vores angementer ser det ud til at vi har fundet det folk vil slutte op om, så som 

fastelavn, juletræ og øl smagning. 

Vi har også stadigvæk tilslutning fra vores kræmmere til både loppemarked og julemarked, så det 

fortsætter vi med. 

Jytte er en stor drivkraft ved disse angementer, så en stor tak til hende. 

Vores bankospil går gudskelov også den rigtige vej, vi ser et stigende antal af spillere, så frivillige 

hjælper tak for jeres indsats, uden den er det ikke muligt at holde banko hver uge. 

Vi holdt 100 års jubilæumsfest i efteråret, vi havde en dejlig aften, det havde dog ikke gjort noget 

hvis flere havde støttet op. 

Denne aften fik vi af Tappernøje belysningsfond en check på 5000 kr, vi siger endnu engang mange 

tak. 

Fra Snesere låne og sparekasses fond fik vi 16.000 kr. som vi har brugt til vores nye hoveddør, i 

den forbindelse skal vi have lavet en omtale af det, når vejret bliver bedre. 

Fra Tappernøje auto har vi modtaget et sponsorat på 2500kr samt 2 vaskenøgler hver uge. 

Vi skal ligeså snart det bliver vejr til det, have fagfolk til at kigge på vores tag over køkkenet, da det 

har det med at regne ned. 

Vi skal også have fundet ud af at stable noget på benene hvor lokalbefolkningen bliver inddraget, 

da vi fra den nedlagte fabrik Maglemølle papirfabrik har fået sponseret deres hjertestarter som vi 

vil sætte op et sted udenfor på forsamlingshuset. 

Vi har allerede brugt nogle penge, da vi har indkøbt nye borde og stole til den sidste lille stue, så 

nu er det ens i hele huset. 

Jeg håber på at det næste år, går ligeså godt som det forgangne så en tak til bestyrelsen og vores 

værtspar for godt samarbejde. 

 


