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Formandens beretning ved generalforsamling den 21/1 2019 
Lading-Fajstrup Borgerforening og forsamlingshus 

Forsamlingshus 

Udlejning 

Udlejning har ligget på et fint niveau, dog lidt lavere end sidste år. 

• 40 udlejninger 

• Dans hver anden mandag en stor del af året 

• Omsorg hver anden mandag en stor del af året 

Banko 

Bankoindtægter har ligget på et rigtig flot niveau i 2018. Både udlejning og banko er de 2 suverænt største 

indtægtskilder og er afgørende for en sund økonomi i foreningen og forsamlingshuset.  

En stor tak til alle der yder en indsats i foreningen.  

 

Vedligeholdelse 

Arbejdsdage: Der har været et par arbejdsdage, hvor vi har fået gjort hovedrent og malet scenen. Tak til dem 

der hjalp. 

Nyt bed: Bedet vest for forsamlingshuset er endelig blevet lavet med nye lamper. Tak til Hardy og Jørn 

Qvist for den store indsats. Og tak til Hans for at have gjort udenomsarealerne fine. Og tak til 

Rold Skov savværk for barkflis. Det hele er blevet rigtig flot og klæder det nye tag. 

Tag: Årets helt store aktivitet har været det nye tag på forsamlingshuset. Der er nu kommet nyt tag 

på forsamlingshuset. Det er blevet rigtig flot.  

Vi skulle selv står for fjernelsen af det gamle tag. Det var der sat 2 weekender af til. Den første 

lørdag mødte der knap 25 personer op. Det var folk til taget, folk til at køre affald væk og folk til 

at lave mad os sørge for at ingen manglede noget. 

Der blev virkelig knoklet på fra alle sider, og kl. 19 kunne vi sætte os til tarteletterne og nyde at 

hele taget var fjernet og dækket af med presenninger. Folk var meget trætte, men det havde 

været en både hyggelig og meget travl dag, hvor alle ydede deres bedste. 

Vi fik godt 400.000 kr. i tilskud fra LAG og Landsbyrådet, og der manglede yderligere ca. 150.000 

kr. Det lykkedes og ikke at finde yderligere fonde, men da vi havde ca. 100.000 kr. i kassen 

besluttede vi os for at gå i gang alligevel med risiko for at det efter projektet ville være et minus 

på kontoen. De uforudsete udgifter blev ikke så store som forventet, og vi har derfor kun et 

meget lille minus på kontoen når det hele er gjort op. 

En stor tak til alle frivillige der har givet en hånd med til tagprojektet på den ene eller anden 

måde. Og også en tak til Christiansen Tømrer & Snedker for veludført arbejde og godt 

samarbejde. 
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Økonomi 

Forsamlingshuset har haft et underskud på ca. 358.000 kr. Det skyldes bl.a. at tilskuddet fra kommunen på 

godt 300.000 kr. til taget først er gået ind i 2019. Hvis tagprojektet ikke havde kørt, havde der været et 

overskud på knap 50.000 kr., hvilket er tilfredsstillende. 

Borgerforening 

Aktiviteter 

Fredagscafé: I lejligheden første fredag i måneden. Normalt ca. 20-30 deltagere, men vi har plads til flere. Det 

er en god måde at møde hinanden på. Giv gerne opfordringen videre. 

Caféen har sammen med strikkeklubben givet et overskud på knap 9000 kr. Efter at kassen har 

betalt for forplejning til tagprojektet samt diverse småting til forsamlingshuset (godt 3000 kr.)! 

Godt arbejde Rikke Jenner og Carsten Pedersen!!! (og Karing med strikningen 😊) 

Fastelavn: 11/2. Gav et fint overskud. 

Dameaften: 3/10. Det var hyggeligt og vil blive gentaget i 2019. 

Mandeaften: 2/3. Det var hyggeligt og gav et pænt overskud selv om formanden gik tidligt hjem. Der er plads 

til flere mænd. Gentages i 2019!!! 

Sankt Hans: Det blev gennemført, selvom det var tæt på at blive aflyst på grund af afbrændingsforbud.  

Det var hyggeligt med rimelig tilslutning. 

Vinfestival: 15/9. Der blev smagt masser af vin den lørdag eftermiddag og der var en rigtig god tilslutning.  

Arrangementet gentages i 2019. 

Harmonika: 27/10. Huset var fuldt af musik og sang.  

Lokal Posten 

LokalPosten kører fortsat i 2019 med Aros Forsikring som sponsor for tryksagen. Tak for det Aros. 

Skaterbane 

Skaterbanen / aktivitetsområdet er blevet færdig og blev indviet i juni. Det er blevet et rigtig godt hyggested 

for børn og voksne. Rigtig godt arbejde fra arbejdsgruppen.  

Borgerforeningen har formelt set ansvaret for projektet, men arbejdsgruppen har selv stået koordinering af 

projektet og arbejde fra frivillige, og står også selv for vedligeholdelsen fremover. 

Økonomi 

Borgerforeningen har givet underskud på 26.000 kr., da vi venter på et tilskud til skaterbanen. Var dette tilskud 

kommet i 2018 som forventet, havde regnskabet balanceret. 

Øvrigt 

Ønsker folk at lave et arrangement i borgerforeningsregi, er alle idéer og forslag velkomne. Vi vil meget gerne 

have idéer og også meget gerne hænder til at føre dem ud i livet. 

En stor tak skal lyde til alle de frivillige, der er med til at få alle arrangementerne og driften til at fungere. Vi har 

brug for endnu flere frivillige, men I er værdsat hver og én. 

2019 bliver endnu et spændende år, hvor der vil være mange arrangementer. 


