
Formandsberetning v. generalforsamlingen i 

Hald Borgerforening d. 1. marts 2012 

Opgaver i Hald Borgerforening har i 2011 været af forskellige karakterer. 

Vi har fået gang i cykelstien, håber den vil blive færdiggjort her i 2012. 

Der er et projekt i gang omkring vandrestier i området. 

Vi er ophørt med FFU-fester, men startet igen med HalD-fester dog prøveopstart. 

I forsamlingshuset er der blevet malet i den lille sal, og der er ophængt nye lamper samt 

opsat nyt højskab. Der er blevet varmereguleret, så man ikke behøver at opvarme hele 

huset, når det kun er den lille sal, man har lejet. 

Hele huset har fået nye gardiner. 

Ny tagrygning. 

Omlægning af kloaksystemet som vi er blevet pålagt af kommunen. 

Der er opsat reklamesøjle ved Spar Købmanden, som jeg håber, vil blive flittig brugt. 

I anlægget er køkkenet forbedret med bord og vask m.m. desuden kommet lidt 

vægbeklædning. 

Ny trappe ved toiletvognen. 

Reparation af tag på skurvognen ved køkkenet. 

Fældet træer. 

Nyt legehus som dog mangler at blive malet. 

Af arrangementer har vi i marts sidste år haft modeshow med stor tilslutning 

Desuden har vi jo som sædvanlig haft Sct. Hans aften med båltale af P. Chr. Kirkegaard, hvor 

der var god tilslutning. 

Sommer-byfesten startede fredag aften med vandretur i omegnen af Hald og efterfølgende 

quiz i anlægget. 

Lørdag formiddag gratis kaffe og rundstykker ved Spar Købmanden, hvor sponsorcykelløbet  

blev sat i gang. Om eftermiddagen i anlægget flere forskellige tiltag. Gadefodbold, 

børnedyrskue, præmiewhist, kagekonkurrence. Hoppeborg til børnene. Spejderne viste 



deres kunnen. Om aftenen ”Gris på grill” med diverse tilbehør. Stor – stor tilslutning, 

bestyrelsen måtte klare sig med pølser. 

I november var det så Forsamlingshusenes Dag. Det bliver arrangeret hvert andet år, men 

der kommer nok nye procedurer. 

Lis Messmann vurderede antikviteter, Stårup Bryg med øl, Leif og Birte Berthelsen viste 

uldtrøjer og Butik Trekløveren med deres varesortiment. Savillas fra Lundø leverede brød til 

cafeen og  der var udstillede værker af kunstner og maler Javier Panos.  Alt i alt et pænt 

besøgt arrangement. 

Sidst i november kom så julemanden til Hald.  

Inde i varmen i forsamlingshuset kunne man købe æbleskiver og gløgg. 

Der kunne købes lodder i tombolaen, hvor der var rigtig mange gode gevinster. 

Der var dart, boldkast og fiskedam. 

Lotterispil og amerikansk lotteri om aftenen igen gode gevinster og god tilslutning med ca. 

100 fremmødte. 

Som noget nyt prøvede vi i januar at arrangere ”Ostesmagning” med lidt rødvin til. 

Ca. 45 forskellige oste kunne vi smage på – dejligt og så var der underholdning med 

visesanger Chr. Thygesen fra Ulbjerg. En hyggelig aften, men for få tilmeldte. 

Sidst og ikke mindst har vi så afsluttet året med ”Mord i Finns Lade” og heldigvis ikke i 

forsamlingshuset. Fredag ca. 75 betalende. Lørdag hvor der også var spisning med ca. 85 alt 

i alt. Underholdning af ”Karstens Musik” og smørrebrød fra Vinde forsamlingshus. 

Der er kommet nye til at stå for udlejningerne – Ruth & Børge Rasmussen. 

 


