
Beretning for Koullund Forsamlingshus og Borgerforening året 2011. 

 

2011 har været et godt år for foreningen. Der har igen været mange aktiviteter og med stor 

deltagelse. Det gælder lige fra fællesspisningerne til Fastelavn, der var et tilløbsstykke med rigtig 

mange flot udklædte børn, Skt. Hans var igen en succes og i 2012 bliver det en lørdag. 

Byfesten blev igen en stor success, dog lidt færre deltagere end tidligere. Byfesten fik også en rigtig 

god afslutning med grill og aftenhygge. 

Loppemarkedet gik fint og med udmærket resultat. Stor tak til Cafeen for et fint resultat.  

Vores ”jule” banko blev igen en stor succes og vi siger mange tak til vores sponsorer, der i 2011 

igen overgik tidligere år og var medvirkende til at skabe et meget flot spil. Der blev også lidt til 

Julespisningen i december. 

Keld og Helle og deres team skal have en stor tak for en fantastisk julefrokost. Der var skabt et flot 

julemiljø og arrangemenetet blev rost af alle. Her gik mange glip af årets flotteste arrangement. 

 

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.  

 

Traditionen med juletræsfest blev genoptaget og Keld og Helle havde gjort et flot forarbejde og der 

kom mange børn og voksne. Stor TAK! På dagen blev det aftalt, at i 2012 vil hestefolket og 

Juletræsfolket gå sammen om et arrangement, der afholdes kort før jul. Mere om dette senere. 

 

Årets sidste kl. 11.00 til 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 2011. 

 

I årets løb har vi fået nye døre i døre i køkkenet. Salen er blevet malet og der er opsat 

udendørsbelysning på østsiden af huset for bedre sikring af huset og brugerne. Der er indkøbt 

græsarmering så vi kan udvide parkeringsmulighederne ved Forsamlingshuset. 

 

I løbet af året har et ”trafikudvalg” arbejdet seriøst med fartdæmpning i Kollund og det er resulteret 

i at kommunen har lavet ny vejafmærkning gennem byen, det såkaldte 2 i 1. Det har virket og farten 

er aftaget samtidigt er der skabt lidt sikrere forhold for cyklister, uden det skal være en sovepude. 

Udvalget har gjort et flot arbejde og mange tak for det. 

 

Vi har løbende udsendt foldere med invitationer og information om lokale forhold. Tak til 

sponsorerne i denne sammenhæng. Vi skal bruge nye sponsorer i 2012, så kender du nogen, så er 

det nu. 

 

Rent økonomisk har året været godt, men mere om det i regnskabet. Der er skabt yderligere 

råderum for en mulig tilbygning, men det ligger nok først i 2013-14.  

 

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. 

Tak til Boe for årets juletræ.  Lad os fortsætte på samme måde i 2012. 

 

Til sidst en stor tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et seriøst arbejde i 2011.  

Sven Nordgaard/formand 


