Formandens beretning 2020
Jeg vil godt starte med at sige tak for fremmødet, endelige fik vi mulighed for at afholde generalforsamling i Bælum Borgerforening.
På tranditionel vis vil man i en formands beretning se tilbage på året, der er gået og reflektere over de ting, der er foregået i bestyrelsen. Hvis man kigger på 2020, vil dette være hurtig
overstået, men jeg skal alligevel forsøge at give et overblik over, hvilke ting der skete i 2020,
og så skal vi også kigge lidt ind fremtiden.
Foreningen blev som alle andre også ramt af nedlukning i 2020, det bestød i alt sin enkelhed
at alle planlagte arrangementer fra marts og frem blev aflyst, vi nåede dog at afholde et par
arrangementer, som jeg vender tilbage til senere. Det betød også, at udlejningssæsonen
blev noget kortere end ønsket, hvilket gav ekstra arbejde for vores udlejningsansvarlige, med
hensyn til ombooking og omrokering i forsøget på at hjælpe alle dem, som havde booket
Skovpavillonen i foråret.
Så den flotte fremgang, vi så i 2019 med hensyn til udlejning, kan vi desværre ikke overgå.
Det har selvfølgelig haft en stor betydning for indtjeningen, det vil I også kunne se i den senere gennemgang af økonomi.
I 2020 har vores fortsatte fokus på at forbedre skovpavilionens rammer betydet, at renovering af den store sal skulle søsættes. Nu hvor vi alligevel ikke havde så meget udlejning sidst
på året, igangsatte vi renoveringen af den store sal som vi har haft ønske om længe. Som
det kan ses af resultatet inde ved siden af, er det lykkes meget godt. Pengene, som er blevet
hensat og opsparet de sidste par år, er blevet brugt med fornuft, og jeg synes, vi kan være
tilfredse med resultatet. Vi har egentligt kunnet opfylde alle de ønsker, der var til fornyelse,
det kan vi alle være stolte af.
Nu nævnte jeg tidligere, at der nåede at blive afholdt to arrangementer i starten af 2020, vores traditionrige fastelavnsfest var et af dem. Vi have inviteret præsten og kirkekoret til at
holde et hyggeligt indslag med en kort prædiken efterfulgt af sang. Der var fint fremmøde
denne dag, omkring 50-60 udklædte børn.
Keinstein koncerten, som blev afvilket i samarbejde med Øl-lauget, var det andet arrangement, der lykkes at gemmenføres, igen i 2020 var det en succes med udsolgt billetter. Vi
havde en hyggelig aften med en masse glade mennsker.
De to arrangementer var desværre de eneste, som kunne lade sig gøre gennemføre, men
sådan er det.
Fremtiden byder på den korte bane på en planlagt Sankt Hans aften her senere i juni, hvor
vores forhåbentlig kommende lokalpolitiker kommer og holder båltale.
På længere sigt vil der forhåbentlig blive mulighed for at afholde det årlige julebanko og julefrokost sammen med BSI. Fremtiden må også gerne byde på færre restriktioner, og forhåbentlig har vi reddet stormen af, for vi kunne godt bruge, at Skovpavillonen bliver brugt til
både private og offentlige arrangementer.
I forhold til fortsat at sikre de helt rigtige rammer, er der fra bestyrelsen side ønsker om at
fortsætte renoveringen af vores alles sammen skovpavilion.
Som meddelt til den øvrige bestyrelse har jeg valgt at trække mig fra bestyrelsesarbejdet og
ønsker ikke at fortsætte efter denne periode. Det har været 5-6-7 skønne år, de sidste par år
som formand, jeg har lært i masse at kende her i byen, og det har været virkelig dejligt at
komme hertil som tilflytter og opleve dette sammenhold.
En stor tak skal lyde til alle de frivillige, der hjælper foreningen på den ene eller anden måde.
Specielt de mange, som har hjulpet med renoveringen af den store sal
Sidst men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til bestyrelsen, vi har haft mange
sjove timer sammen, og det er altid givende at være sammen med Jer……Tak for ordet.

