Beretning for Kollund Forsamlingshus og Borgerforening året 2010.
2010 har igen været et godt år for foreningen. Der har været mange aktiviteter og med stor
deltagelse. Det gælder lige fra fællesspisningerne, som efterhånden altid er en fredagsspisning.
Fastelavn var et tilløbsstykke med rigtig mange flot udklædte børn, Skt. Hans igen i pænt
sommervejr med medbragt mad samt pølser, øl, vand og vin.
Byfesten blev en våd omgang, men alligevel en stor success. Det var godt, der var et ekstra telt.
Byfesten fik også en rigtig god afslutning med grill og aftenhygge.
Loppemarkedet gik fint selvom der kom noget mindre i kassen, men det skyldes nok vejret, der ikke
lige var med os. Men stadig et meget flot resultat.
Vores ”jule” banko blev igen en stor succes og vi siger mange tak til vores sponsorer, der i 2010
igen overgik tidligere år og var medvirkende til at skabe et meget flot spil.
I 2010 gik rejsen ”Kollund Rejser” til ”Mallorca” for de mange frivillige. Det blev en fantastisk
rejse og grisefest som i de gode gamle dage. De mange frivillige fortjener sådan en aften, der blev
dygtigt ledet af rejseleder Else og chauffør Thomas.
Årets sidste fællesspisning med musik blev et tilløbsstykke og det er dejligt at høre de ”gamle”
stadig kan, selvom den ældste nu er 90 år. Mange tak til musikken for fin underholdning.
Årets sidste kl. 11.00 nytårkalas ved forsamlinghuset blev igen success. Solen skinnede fra en skyfri
himmel. Det var 3. år der blev inviteret og mere end 50 borgere mødte op for at ønske hinanden
godt nytår. En god afslutning på et successfyldt år 2010.
I årets løb har vi fået nye vinduer og døre i kælderen samt nye vinduer på 1. sal. Der er rejst
indhegning omkring legepladsen samt færdiggjort overdækning af pladsen mod øst op mod
legepladsen samt lagt fliser, så området og legepladsen nu tager sig rigtig pænt ud. Tak til de mange
frivillige.
I løbet af året har et ”trafikudvalg” arbejdet seriøst med fartdæmpning i Kollund og der er fremsendt
oplæg til kommunen, som har kvitteret med at invitere til møde i starten af 2011, for at se på
mulighederne. Udvalget har gjort et flot arbejde og vi ser frem til hvad resultatet måtte blive.
Vi har løbende udsendt foldere med invitationer og information om lokale forhold. Tak til
sponsorerne i denne sammenhæng.
Lejligheden er nu afklaret og bliver ryddet. Vi har ikke besluttet om vi vil udleje igen, men er der
forslag til anvendelse, så hører bestyrelsen gerne.
Rent økonomisk har året været godt, men mere om det i regnskabet. Der er skabt råderum for en
mulig tilbygning, men det ligger nok først i 2012.
Derfor skal der også lyde en stor tak til alle de mange frivillige, der giver en hånd med, når der skal
udføres en opgave eller laves aktiviteter og tak til alle jer der møder op og deltager i aktiviteterne.
Lad os fortsætte på samme måde i 2011.
Til sidst en stor tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et seriøst arbejde i 2010. Desværre er det
ikke alle der fortsætter i bestyrelsen i 2011, da Lene har valgt at trække sig af personlige årsager. Vi
håber at se Lene i bestyrelsen igen på et senere tidspunkt.
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