Beretning for Kollund Forsamlingshus og Borgerforening på generalforsamlingen 17/1 2013.
Tak for et rigtigt godt år 2012 og tak for den store opbakning foreningen og vore arrangementer har
haft i årets løb.
Aktiviteter:
Årets første arrangement var Fastelavn, hvor mange mødte op i kirken og senere til tøndeslagning i
Forsamlingshuset. Fællesspisninger var igen et hyggeligt samlingspunkt og anledning til at mødes for
en god snak. Julefællesspisning med musik blev igen en succes og vi sender en stor tak til musikkerne.
Sankt Hans aften var igen et tilløbsstykke og trods vejret et fint arrangement. Mange tak til madholdene
og andre frivillige ved gennemførelsen af disse arrangementer.
Byfest (Pirater, kanongodt arrangement) Else, Alfred, Thomas og hele teamet skal have en stor tak for
en stor indsats og planlægning for dette arrangement. Loppemarkedet havde knap så stor søgning som
tidligere men stadig et godt arrangement, der er med til at samle byen. En stor tak for hjælpen til alle de
frivillige.
Oktoberfesten blev en mega succes. Et nyt initiativ fra Keld og Helle med Keld og Karina og Mogens
og Inga samt de mange andre hjælpere. I skal alle have en stor tak for jeres store arbejde.
Banko gik fint, men der var plads til flere. Mange flotte præmier satte sit præg på denne aften. Stor tak
til de fremmødte og til sponsorerne.
Juleoptog og juletræsfest var i 2012 i ny opsætning med Julehesteoptog gennem Kollund med Kakao
og flødeboller i plantagen hos Boe Bækgaard. Derefter juletræ i Forsamlingshuset, der var flot pyntet
og specielt tak til Keld og Karina for det smukt pyntede træ og den store indsats ved dette arrangement.
Stor tak til hestefolket med Dora som dirigent og til Boe Bækgaard for juletræer til Forsamlingshuset.
Året sluttede med Nytårskalas bag Forsamlingshuset og mere end 70 mødte frem til champagne,
kransekage og ekstraordinært varme pølser med brød. Der var en strid vind, men det holdt tørt under
arrangementet.
Forsamlingshuset:
Fornuftig udlejling i 2012. Forespørgsel på leje af lejligheden, men vi afslog det modtagne oplæg. Nye
tagrender og vandhaner (sidstnævnte ikke monteret endnu, men er købt). Nye legetårne er opsat.
Mangler den sidste godkendelse.
Huset har igen været samlingspunkt for byen og vores opland. Desuden ser vi stadig flere ”udefra”
benytte huset.
Alfred har foræret foreningen en ny stor flagstang med flag, der opsættes i foråret 2013. Tusind tak
Alfred!
Borgerforeningen
Skaffet næsten 40.000 i diverse tilskud i 2012. Deltaget aktivt i Kontaktudvalget og dets arbejde
(Eivind og Jim). Trafikmålinger på Stokkildhovedvej samt i byen, 2 gange. Resultaterne er bedre end
set tidligere, men stadig en del tung trafik gennem byen. Det kommer vi nok aldrig udenom. Dog er
vejene omkring byen i mere fokus for at blive mere ”bæredygtige”. Har indtil nu været nødtørftigt
reparerede, men det ser ud til at Knudmosevej bliver forbedret.
Grusgravene fik udvidet åbningstid kl. 6-7 om morgenen og foreningen drøftede situationen med ejerne
omkring påvirkning af chaufførerne til at vælge alternative ruter end gennem byen. Det viser sig, at der
også er en del anden tung trafik gennem området, som ikke har med grusgravene at gøre.

Der har ikke været indvendinger mod de nye åbningstider og det har også været begrænset omfang det
har været udbyttet af grusgravene
Foreningen har gennem året udsendt nyhedsfoldere til gavn for alle.
I december havde man på Højskolen i Skærbæk et project, hvorfra der bl.a. kom en lille folder, vi
måske vil udsende.
Som afslutning på et flot 2012 sender bestyrelsen en stor tak til alle de frivillige allerede nævnt, men
også stor tak til dem, jeg endnu ikke har nævnt. Det er kun grundet dem, vi kan have en så aktiv
landsby samt opland. De er årsagen til, at vi kan drive vores forening med så lille en bestyrelse, som det
er forløbet de senere år.
En stor tak til min bestyrelse for en stor indsats og en speciel tak til Eivind, der med sin store indsats
har været medvirket til en strutureret og velfungerende forening. Vi vil savne dig i bestyrelsen.
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