Årsberetning for 2018
I 2018 fik vi endelig vores trafikregulering i byen med 40 kilometers
fartbegrænsning, en stor rundkørsel – for stor måske for nogen- samt 7 bump
fordelt på Eskebjergvej, strandvejen samt Wilhemshøjsvej. Min opfattelse er at
det virkelig har hjulpet , og at bilisterne nu kører betydelig langsommere
igennem byen.
Året startede med en Islands aften i januar, hvor Grete og Carsten viste et flot
lysbilledshow fra deres rejse til Island og forinden havde Petur serveret en 2retters islandsk menu. Det var et spændende arrangement med et stort
fremmøde.
Bestyrelsen havde arrangeret et maskebal med dragshow og natmad i februar,
men det blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.
Den 7. Marts var der en teatertur til Kalundborg, hvor der var omkring 12
medlemmer, som var inde og se ”Mig og Ulf” med Flemming Jensen og Amalie
Fjeldmose. Det var en sjov og festlig forestilling.
Søndag den 11. Marts afholdt vi generalforsamling med efterfølgende spisning
og der var et pænt fremmøde. Til bestyrelsen blev der valgt 2 nye medlemmer,
Busser og Charlotte, så bestyrelsen i 18 har haft følgende sammensætning:
Hanne, Judith, Steve, Busser og Charlotte samt suppleanterne: Ling, Jørgen og
Hugo.
I april blev fortidsmindedagen aflyst, men tanken om et fortidshistorisk
arrangement er spændende, så det vil vi arbejde videre med.
På arbejdsdagen i maj på Myrehøj blev der malet skurvogn , revet jord og fjernet
sten fra den forarbejdede jord, så der senere kan plantes frugttræer og –buske.
Det var medlemmer fra bestyrelsen, som var i gang med arbejdet, og Asbjørn
kom med sin fræser, og gjorde det nødvendige forarbejde. I bestyrelsen
opfordrer vi alle medlemmer til at komme med ideer til, hvordan vi kan bruge
området mere.

Til trods for den fantastiske sommer, var vi ikke så heldige med vejret på den
arrangerede ” Store badedag og picnictur” på Vesterlyng i juni, og derfor var
fremmødet ikke så stort, men de fremmødte havde en rigtig hyggelig dag.
I juli var der bymarked med fotoudstilling og boder. Der var mange , der så
fotoudstillingen, så det var en succes og folk hyggede sig i gården, men salget var
de få boder, som var opstillet, var ringe.
I august var der sommerfest- i år uden musik- og der var ikke så mange
deltagere, men de som kom, havde en hyggelig dag med leg og god mad.
Til plantedagen i oktober , hvor frugttræer og-buske skulle plantes var det
hovedsagelig kun nogle af bestyrelsens medlemmer, der kom. Men der blev
arbejdet hårdt og det ser fint ud. Hen ad vejen skal frugten bruges af byens
beboere – fx i tilknytning til et arrangement, som har noget med frugt at gøre.
Teaterturen i oktober blev aflyst , da bestyrelsen ikke kunne finde en velegnet
forestilling.
Spejderne afholdt deres årlige æblepressedag den sidste dag i efterårsferien,
hvor der dagen igennem var en længere kø af folk , der kom med store kasser af
æbler og mens man ventede på ens tur, kunne man smage diverse lækre
æblekager samt få en kop kaffe.
Bestyrelsen havde brugt rigtig meget energi på at arrangere en westernfest i
november med dejlig mad, god musik samt introduktion til limedance. Men
desværre var tilslutningen så lav, at arrangementet måtte aflyses, hvilket var ret
skuffende .

Der var et pænt fremmøde til vores årlige julefest og fint med indslaget” Gæt en
julesang”.
Det var så alt for året 2018!

