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Bestyrelsen har valgt at fastholde traditionerne med faste arrangementer: 
 
Derfor tog vi hånd om Skt. Hans, Sommerfesten, julebasar, dilettant og modeshow, som ken-
detegner de traditionelle aktiviteter. 
 
Vi valgte at starte ud med en hovedrengøring af forsamlingshus og P-plads samt anlægget. 
Rigtig mange havde givet tilsagn om at deltage, og vi sluttede en hyggelig dag af med fælles-
spisning i forsamlingshuset for de deltagende aktivister. 
Vores konklusion blev, at dette bør den næste bestyrelse følge op på. 
 
I det forløbne år er kloakarbejdet færdiggjort. Det har været en stor udgift. Vi har fået lagt nyt 
tag på i anlægget. Ellers har anlægsinvesteringerne i år begrænset sig til en ny og mere bru-
gervenlig hjemmeside. 
For det kommende år er der søgt midler til isolering af forsamlingshuset.  
 
Vi har været begunstiget af rigtig stor tilslutning til vores arrangementer. At vi i regnevejr til 
Skt. Hans kunne samle 150 mennesker, kan vi kun være stolte af. Også her havde Borgerfor-
eningen arrangeret fællesspisning. Det er vores indtryk, at dette er med til at skabe et større 
socialt sammenhold omkring vores aktiviteter. Dette spor har vi fulgt resten af året. 
 
Udlejningen af forsamlingshuset er under pres. Samtidig har folkene bag FFU og Idrætsfor-
eningen definitivt opgivet ungdomsfesterne i huset. Det ses på udlejningen og på regnskabet. 
 
I håb om at skaffe flere udlejninger og flere fester i huset har vi lavet en aftale med Lene Vin-
ter om at være vært i forsamlingshuset. Hun kender branchen og er hurtigt husvant! 
 
Vi har været optaget af at finde et mål for fremtidens forsamlingshus. Vi har deltaget i en kon-
kurrence udskrevet af Lokale og Anlægsfonden. Vi kom ikke med i vindergruppen, men fik et 
tilsagn om at vores projekt lige så godt kunne have vundet, og vi er derfor fortsat inde i var-
men. 
Dette har blandt andet ført til, at vi på opfordring fra den kommunale forvaltning er startet på 
arbejdet med at blive godkendt til Områdefornyelse, hvilket kan generere et betydeligt statsligt 
tilskud. Dette spor følger vi fortsat. 
Der er nedsat en undergruppe med repræsentation af bestyrelsen, som rent praktisk foreta-
ger dette arbejde omkring områdefornyelse. 
 
Sommerfesten betragter vi også som en succes. Gamle traditioner med bålstegt gris kom 
frem i dagen lys, og vi var begunstiget af rigtig godt vejr. 
Der ligger et meget stort arbejde i sommerfesten. Det gav os anledning til at vende organisa-
tionen omkring Hald Borgerforening. Det er absolut en diskussion, vi fik startet men bestem ej 
heller fik gjort færdig.  Her kan være en opgave for den kommende bestyrelse. 
 
Ved årets julebasar valgte vi at satse på hele familien. Målet var at gøre dagen til et socialt 
mødested ikke kun med julemanden, men også med friluftsaktiviteter afsluttende med brunch 
i Forsamlingshuset. Vi havde usædvanligt dårligt vejr, og det var måske årsagen til, at vi ikke 
fik fuldt hus, men det tager også tid at lokke folk af huse til et nyt koncept. Fra dem, der mød-
te op, var der stor ros, og det kan måske være med til at bane vejen for næste år. 
Vi valgte ikke at afholde lotterispil. Det har skuffet mange. Vi forsøgte uden held at udlicitere 
opgaven. Vores valg var at satse på det sociale og kulinariske. Lotterispillet er ikke definitivt 
afskrevet. 
 
Der var i februar måned kampvalg til landbyudvalget i vores område. Det lykkedes os af få 
valgt Sofie Ambeck ind med et overbevisende flertal. Vi ser det som en stor styrke og rigtigt 
godt valg i forlængelse at de forhåbentligt store udfordringer, der ligger omkring projektet med 
områdefornyelse. 



 
Dilettantforestillingen blev et højdepunkt. I år havde vi udvidet programmet med kaffe og 
hjemmelavet tærte om fredagen og spisning ved Lene Vinter inden forestillingen lørdag. Den 
stod på stegt flæsk og persillesovs. Efter forestillingen var der hjemmelavet ostelagkage og 
kaffe. Havde vi ikke smidt de sidste 50 feststemte mennesker ud kl. 02.15, så var festen må-
ske stadig i gang? 
140 mennesker fredag og over 100 mennesker i alle aldre og flere nationaliteter til fest lørdag, 
det må også give dilettantholdet mod på livet. Større skulderklap kan man ikke få. 
Der er blevet en tradition for, at dilettantfesten lørdag er den aften, hvor bestyrelsen invitere 
de borger som uden for bestyrelsen har gjort en indsats omkring vores arrangementer i Hald 
Borgerforening.  
 
Også i år er holdt modeshow. Fuldt hus og god stemning. Fantastisk flot arbejde af Kirsten 
Jakobsen. Det er sådan en indsats der gør det let at være bestyrelse 
 
Tak til Ruth og Børge for pasning af forsamlingshus og udlejning samt for at give en hjælpen-
de hånd under de løbende arrangementer. 
 
Visionerne er ikke uvæsentlige: 
Der er lagt et spor hvor de overordnede opgaver omkring områdefornyelse, ansøgning til 
lokale og anlægsfonden samt diverse andre fonde er lagt ud i et udvalg. Her vil Aase Od-
gaard og Hugo Thomsen fortsat være tovholdere. 
 
Vi har også drøftet muligheden for at inddrage flere borgere i det sociale live omkring Borger-
foreningen. Det bliver op til den nye bestyrelse, men jeg har foreslået at en af de første opga-
ver er at nedsætte et ”Sommerfestudvalg”, så flere inddrages konstruktivt og målrettet. 
 
En anden åben mulighed er et fællesspisningsudvalg. Flere har tilkendegivet at de gerne vil 
give en hånd, og det er en god måde at buge vores forsamlingshus på og det er en god måde 
at mødes på. Vi har rammerne. 
 
Kommunikationen er en udfordring. Maillisten er en klar succes med god information, men 
den rammer ikke alle. Annoncering er blevet dyr, og derfor er det begrænset til et minimum. 
Oplag og ikke mindst løbesedler ved købmanden er nok det, der virker bedst i forhold til dem 
der ikke er på internettet. 
 
Tak til alle dem der på den ene eller anden måde har gjort en indsats og ikke mindst tak til 
dem der forlader bestyrelsen. 
 
På bestyrelsen vegne 
 
Olav Nørgaard 
 
 
 
 
 
 
   


