Laven 6/11 2019

Formandsberetning, Generalforsamling i Laven Borgerforening
Hvad bragte 2019 så til Laven ?
Vi er et lille samfund og derfor skal de små ting også tælles med.
F. eks. blev juletræet rejst v.h.a. en frontlæsser på en traktor, hvilket gjorde det hele meget lettere.
Som sædvanligt kom julemanden med godteposer og tændte lysene på træet.
Fastelavnsfest i gymnastiksalen, med sjov, tøndeslagning og fastelavnsboller.
Seniorhygge hos Bente og Stig.
Søsamlingsdag, hvor grunden til Skt. Hansbålet allerede blev lagt i starten af maj.
Vi havde gåtur for nye og gamle indbyggere, med afslutning og kringle hos Erna Kajhøj.
To store ting blev også gjort i foråret:
Flytning af Borgerforeningens lager til Bomholtgård og
Færdiggøringen af kano/kajak stativet, samt ordning af forholdene omkring opbevaring af
både.
Så søgte vi også Kviklys fond til udvikling af området, og fik 16000 kr til to paddleboards,
som er indkøbt og udlånes til foreningens medlemmer.
Ved årets kontingentkampagne fik vi 124 husstande som medlemmer ud af ca. 190 mulige;
det er jo som bekendt efter princippet: de der betaler er medlemmer.
Vi flyttede "medlemsåret" så det nu går fra 1. august til 31 juli.
Kort sagt: Det første arrangement for nye medlemmer er derfor nu byfesten!
I det nye år vil vi nok sende "remindere" ud til de husstande, der ikke er med. Det bliver i løbet af
efteråret.
Vi lægger ikke medlemslisten på nettet, men opfordrer folk, der er i tvivl om de er medlemmer, til at
ringe eller sms'se til formanden eller kassereren.
Skt Hans aften var nok én af de bedste sommeraftner hele året, så det var en rigtig hyggelig aften
med mange mennesker og al hvad der hører med af grill, børnebål, sange, tale og stort Skt Hans bål,
med heks. (Der var også heks på børnebålet)
Over sommeren tog vi vores nye reservationssystem i brug, så man nu kan reservere
borgerforeningen forskellige både og andre ting på nettet.
Byfesten; igen en fantastisk sommeraften - lige til kl. 0:30 hvor der kom skybrud. Som noget nyt
havde vi DJ til en del af dagen - en god fornyelse.
Sidst, men ikke mindst skal nævnes æblepressedagen oppe hos Rikke og Michael. Et virkelig
hyggeligt arrangement: Der blev presset æbler og lavet mad på primus.
Her sidst på året har hjemmesiden laven.dk fået en overhaling. Jeg tænker det er her man kan gå ind
og se hvad der sker i byen af diverse arrangementer; jeg ved godt at det hele bliver annonceret på
facebook-gruppen, men ikke alle er på Facebook og de enkelte ting har en tendens til at "falde ned"
under nyere oplysninger.
Og så tilsidst, stor opslutningen om generalforsamlingen, der som noget nyt indledes med
fællesspisning.
Det skal også nævnes at vi har kandidater til bestyrelsen, der har boet et - og to år i byen og er under
40.
Det er svært ikke at være optimistisk på foreningens vegne.

