Formandens årsberetning for 2017
Endnu et år er gået. Stille og roligt, syntes vi selv.

Vi har brugt nogle penge til forskelligt inventar.
Der er købt 5 nye stole til Kniplestuen
2 nye postkasser blev sat op i foråret og med ens nøgler, købt hos XL Byg.
Fine nye skabe til Flittige Hænder fra Møbelgården
2 trådløse mikrofoner m headsæt og håndsæt til salen. Købt hos Oles Lyd og
Billed.
Vaskemaskine og tørretumbler hos L.M.Jensen.
Sammen med Seniorklubben har vi anlagt 1 extra Krolfbane og 2 nye
Petangue baner og købt nye borde/ bænkesæt.
Underholdningen i Foråret bestod af gruppen ”De da dur” som sang og
spillede de gode gamle sange, som vi alle kunne synge med på.
Modeopvisning havde vi både i April og i Oktober, og det var som sædvanlig
en stor succes. Godt 90 deltog begge gange. Vi serverede hj.bagte boller og
lagkager.
Gymnastik forårsopvisning blev aflyst på grund af sygdom.
Vi har fin tilslutning til både dans og gymnastik.
Vores Sangkor med Bente som leder har også stor tilslutning. Vi er over 30
som synger og har det sjovt hver tirsdag formiddag.
Krolf og Petanque går rigtig godt. Ca. 50 deltagere fordelt på tirsdag og
torsdag.
Billard er også fuldt besat både formiddag og eftermiddag. I alt ca. 60
spillere.
I Maj måned tog vi på udflugt til Assens hvor vi skulle sejle med et stort
sejlskib. Turen gik forbi Bågø og ned omkring Årø og til Assens igen.
Vi fik serveret Skipperlabskovs og Æbletærte ombord.

Der var dog slet ikke plads til os alle under dæk, så vi var glade for at vejret
var med os. Solen skinnede og det var en fin sejltur. MEN den dyreste
udflugt på har haft indtil nu.
I juni inviterede vi alle frivillige hjælpere til frokostmøde. Vi fik
landgangsbrød fra Sandwich og en god snak om løst og fast.
Også i Juni holdt vi sammen med Seniorklubbn en ”Syng sammen
eftermiddag”. Bente spillede dejligt til alle sangene og 4 friske herrer
underholdt med fortællinger om deres opvækst her i Bramming.
Vores Grillfest blev også en succes. Agnete og Poul Henning underholdt og
det er ikke sidste gang vi gør det på den måde. 94 deltagere.
Til flaghejsning i august deltog ca 70 og vi havde hyret en trompetspiller, så
det blev en hyggelig formiddag.
Efterårsudflugten måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.
Vi skulle have været til Humlemagasinet i Harndrup på Fyn. En kæmpe
stor park med træer og blomster, og 3 udstillingslokaler. Sigfred Pedersen er
født i Harndrup og de har et fint lokale med hele hans historie og hvor hans
melodier bliver spillet. Der er en Cafe og en lille butik.
Medbragt mad kan nydes overalt i haven og i et drivhus.
I september holdt vi Åbent Hus i stedet for åben Kulturnat. Vi vurderede at
der er så mange tilbud om aftenen på Kulturnatten, at vi ville få flere på
besøg en anden dato. Ca 140 kom forbi vores arbejdende værksteder.
Vores Julemarked var godt besøgt. Vi har hård konkurrence fra alle de
andre julemarkeder , så i 2018 har vi bestemt os for en efterårsmesse i stedet
for i september.
Julefrokosten havde 65 deltagere. Maden købte vi i Brugsen, og Guitar-Finn
underholdt. En fornøjelig eftermiddag.
Vi sluttede året med en julehyggeeftermiddag. Seniorkoret og Bente
underholdt med nye sange og så var der syng sammen.
Vi fik Æbleskiver og Gløgg og kaffe.

Tak til de to afgående bestyrelses medlemmer, Hanna og Niels for deres store
arbejde i Brugerrådet. Det glæder os at I stadig vil tage en tørn som
kaffevagter.
Til alle de øvrige frivillige skal lyde en tak for jeres trofaste hjælp i årets løb.
Til slut vil jeg opfordre alle brugere af huset til at slutte op om vores
arrangementer.
Det giver liv i huset og energi til os i Brugerrådet.

