
Formandsberetning 2019 ved Christoffer Lykke 
Andersen 

 

En formands beretning skal naturligvis se tilbage på året, der er gået og også 
indeholde lidt andre pligt-ting. Men jeg vil tillade mig at gøre det i et lidt mere 
overordnet perspektiv frem for at nævne alt det, vi har gennemført måned for 
måned. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at understrege enkelte ting og 
også til at se fremad. 

Overordnet set har bestyrelsen gennem hele 2019 og frem til i dag været meget 
fokuseret på Skovpavilionen rammer – både de fysiske rammer og de social 
rammer. Den første opgave, vi påtog os, var renovering af den store sal. Vi fik 
søgt fondsmidler ved i alt 4 almennyttig fonde, men det lykkes desværre ikke at 
rejse de nødvendige penge, projektet var budgetteret til. En stor tak skal i den 
forbindelse lyde til Store Brøndum Sparekasse fond for endnu engang at 
tilgodese et projekt i Bælum, vores lokale fond var den eneste, der har givet et 
tilsagn om midler til projektet. De penge ville blive overført til 2020-budget med 
forventning om, at de vil gøre gavn når renoveringsprojekt forventes at blive 
igangsat i sidste kvartal i 2020. 

Vi har i årets løb fået lavet tagrender på østsiden af huset og fået ny 
opvaskemaskine i køkkenet. 

Med hensyn til udlejning har vi ikke noget at klage over, den har været udlejet til 
private arrangementer fra marts til engang i november med en fremgang på ca. 
10% i forhold til 2018, er det fuldt tilfredsstillende. 

Inden jeg gennemgår de sociale arrangementer som 2019 har budt på, vil jeg 
lige nævne, at vi til 2020-sæsonen har investeret i trådløs WIFI, primært for at 
komme problemet med dårlig dækning til livs i forbindelse med brugen af 
MobilePay til betaling. Ydermere vil der blive mulighed for at leje et professionelt 
lydanlæg for et beskedent beløb, når man lejer Pavillonen. Anlægget er leveret, 
og vi forventer, det er klar til brug inden sæsonen går i gang. Begge tiltag 
forventer vi os meget af. 

2019´s første arrangement var vores traditionsrige fastelavnsfest. Vi havde 
inviteret præsten og kirkekoret til at holde et hyggeligt indslag med en kort 
prædiken efterfulgt af sang. Vi havde et fint fremmøde denne dag, der var ca. 
50-60 udklædte børn. 



Keinstein koncerten, som blev afviklet i samarbejde med Øllauget, var igen i 
2019 en succes, vi havde en hyggelig aften med en masse glade mennesker, ikke 
at det skal lyde negativt, men vi kunne godt tænke os. at der var en større 
opbakning lokalt omkring dette arrangement.  

Gasbidua koncerten, som i 2019 havde sin debut, var igen et samarbejde mellem 
flere af byens foreninger, denne gang fik vi i samarbejde med Øllauget og 
Kulturmøllen skabt et alternativt bud på en samlingsfest for hele byens voksne 
publikum. 

Pinsefesten løb af stablen som det plejer, vi fik som traditionen byder sig bundet 
majbøgen og holdt festen kørende til pinsesolen skulle danse. Fint fremmøde, 
både unge og gamle var med denne dag. 

Sankt Hans var også en aften, hvor vores by samlede sig om Skovpavillonen og 
lyttede til vores egen lokale politiker Allan Busk holde årets tale, hvorefter vi 
havde fællessang til det knitrende bål. 

Fredagsbar blev afholdt en enkelt gang i 2019. Vi havde en hyggelig aften med 
fællesspisning. Kenny stod for sovsen, så alle var glade.  

Julefrokosten blev igen i år (2019) afholdt sammen med BSI, som jeg husker det, 
en god aften. 

Året sidste sociale arrangement var julebanko, en aften med stort fremmøde. Vi 
har efter vores andet år med dette tiltag helt sikkert skabt en god tradition. 

En stor tak skal der også lyde til alle de frivillige, der hjælper foreningen på den 
ene eller anden måde. 

Sidst men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til bestyrelsen. Det 
har været et godt år, med rigtig mange opgaver, og rigtig mange vigtige og ikke 
mindst rigtige beslutninger. Vi har haft mange sjove timer sammen, og det er 
altid givende at være sammen med Jer. 

Tak for ordet. 

Fmd. Christoffer Lykke Andersen 

  

 


