Formandens beretning 2011-2012
Vi har i det forgange år, fået lavet vores banklån om, hvad I også kan se når i kigger
på vores regnskab, ved at ligge det om, har vi fået mulighed for at få lavet nogle
forbedringer i vores gamle hus, vi valgte den løsning da det ikke er til at finde
sponsorer der vil støttet os.
Vi har fået et nyt blødgøringsanlæg til vores opvaskemaskine, et nyt køleskab til
drikkevarer, vi har fået et nyt gasfyr samt sat nye vinduer i kælderen samt i gavlen
oppe i privaten ,vi har fået nye varmepumper i privaten og vi har også bestilt en ny
hoveddør, der bliver sat i efter Påske. De 2 sidste ting er først på regnskabet til
næste år.
Vi har igen i år afholdt danseaftner med Butterflies, den første gang med succes den
sidste gang må vi desværre sige at det ikke gik efter forventning og vi fik et
underskud på denne aften, til gengæld har vi igen i det forgangen år afholdt
fastelavn og juletræ med stor tilslutning, så det vil vi fortsætte med. Vi har også haft
2 gange med spisning og øl smagning, med flere deltager hver gang, så det
fortsætter vi også med.
Vi har haft 2 loppemarkeder og et julemarked, som vi også forsætter med i den
forbindelse skal der lyde en stor tak til Jytte for hendes arbejde med at kordinere
det. Hun ligger et stort stykke arbejde i det, med at få det hele til at gå op i en højere
enhed.
Der har også været afholdt sponsorbankospil, der gav os penge i kassen.
Vores bankospil er inde i en rigtig god gænge, vi for flere nye spiller, og nu kan vi
begynde at høste frøene af vores arbejde med at få det til at give os et overskud, så
vi har midler til at forbedre vores gamle hus. Der skal her lyde en stor tak til de
frivillige hjælper uden jeres indsats kunne vi afholde spil vær tirsdag.
Vi har i Tappernøje Auto en god sponsor der igen i år har sponseret os med 2500 kr.
+ de giver 2 vaskenøgler hver tirsdag som vi udlodder på vores kontrolkuponer.
Vi har også fået sponseret gulvtæppe af P2 møbler i Rønnede som vi skal have lagt
på gulvet inden scenen.

Vi vil i september afholde en fest med mad og musik for at fejre at det er 100 år
siden at huset blev til forsamlingshus.
Til sidst skal der lyde en tak til bestyrelse samt til Mikael og Katja for et godt
samarbejde.

