Beretning Havdrup Borgerforening.
2019 har været et spændende år for foreningen. Udover vores faste arrangementer som påske,
Sct. Hans, halloween og julemarked har der også været sat nye aktiviteter i gang så som
førstehjælpskurser, 1 enkelt bedriftsbesøg, fællesspisning i samarbejde med menighedsrådet og så
selvfølgelig vores julebelysning på det nye ”torv”
Påske
Vi fik sammen med 6 frivillige i påsken sat grene med mere op i bymidten, og så pyntede
dagplejere, vuggestue og børnehaver så fint op på dem. MEN vi må erkende, at det er et stort
arbejde først at klippe grene, hænge dem op, for igen at rydde op. Netop derfor er dette et
arrangement et som nok skal gentænkes.
Sankt hans
Sct. Hans i bakkerne med fakkeloptog fra bymidten var igen i 2019 en stor succes, med rigtig
mange glade deltagere. Et arrangement som vi vil fortsætte med, dog med et lidt større bål.
Førstehjælp/medlemsrabat
Borgerforeningen har afholdt 2 babyførstehjælpskursus med i alt 35 deltagere. I denne forbindelse
havde vi for første gang medlemsfordele, da det var billigere/gratis for medlemmer. Det
overraskende er, at det ikke er medlemmerne, som har deltaget på dem. Ud af de 35 har kun 2
været medlemmer.
Det undrer os måske lidt, og en overvejelse er jo så, om det virkelig er noget, vi skal gøre
fremadrettet? Godt nok var det betalt af trygfonden, men foreningen skal jo arbejde for
medlemmerne, og det har vi ikke rigtig gjort med disse ellers meget gode kurser. Alle kursister har
i hvert fald fået noget ud af det, og har meldt positivt tilbage.
I forlængelse heraf har vi også i samarbejde med Danmark redder liv afholdt et 4-timers lungehjerte redning kursus med henblik på at få deltagerne til at tilmelde sig ordningen. Det endte
positivt med alle 16 tilmeldte ordningen.
Halloween
Halloween blev gennemført igen med stort gys for mange af deltagerne. Kæmpe tak til de
personer som gik all in og skræmte børn og voksne fra sans og samling.
Julemarked
Julemarkedet blev afholdt vi for 2. gang i bymidten med i alt 20 boder. Der var musik med
Ringsted Gospelkor, som gav dejlig julestemning i forbindelse med arrangementet. Der var som
sædvanligt stor opbakning fra byen, og der blev uddelt ikke mindre end 350 slikposer til børnene.

Det er et kæmpe arbejde at få stablet julemarkedet på benene, men det varmer hele bestyrelsen,
når der deltager så mange glade havdrup-borgere i julestemning.
Julebelysning
I forbindelse med julen fik vi ligeledes i år opgraderet julebelysningen i bymidten.
Vi fik kommunen med på at dække 40.000 ud af den samlede pris på 50.000, og resten
efterspurgte vi blandt borgerne i Havdrup. Noget som I virkelig tog til jer, og der blev indsamlet
over 20.000kr ekstra. DET VAR BARE FLOT!!!!
Det bevirkede, at der var ekstra penge til at indkøbe en ny juletræskæde til juletræet, som
sammen med resten af belysningen var helt fantastisk flot.
MEN vi mangler også her hjælp. Til opsætningen var vi kun 6.
Til nedtagningen var der ingen hjælp at hente fra andre udover bestyrelsen Måske vi fik det meldt
for sent ud, men alligevel er vi lidt kede af selv at stå med hele den opgave. Det er bare sjovere,
når vi er 10-15 fremfor 3.
Medlemsregistrering
Vores medlemsregistrering har vi ændret til at foregå på en langt mere smidig måde end tidligere,
og det kan i den grad mærkes på gentegningen, som i år er meget større end tidligere. Vi håber på,
at vi kan fastholde medlemmer i flere år, frem for indtil nu, hvor vi har haft lige mange der meldte
sig ind hvert år, som medlemmer der meldte sig ud. I 2019 har vi været 331 medlemmer.
Økonomi
Samlet set har økonomien været meget positivt i 2019. Med et overskud på 31.000 har vi
konsolideret foreningen til en egenkapital på 52.000kr. Det er hjulpet godt på vej af de tilskud fra
kommunen som for første gang trådte i kræft i år. Vi har ca fået 10.000 i tilskud fra kommunen, og
det betyder vi stort set ikke sætter penge til på vores arrangementer.
Det giver foreningen nogle muligheder, som vi ikke har haft tidligere. Og som bestyrelse glæder
det os utrolig meget, at vi nu kan skabe nogle aktiviteter, som vi ikke har kunnet tidligere.
Opbakning
Men igen så kræver det altså lidt af jer medlemmer. Har vi ikke opbakningen til hjælp med
arrangementer/aktiviteter dræner det bestyrelsens gejst, og gør det utrolig svært at arbejde lige
positivt gennem et helt år.
Derfor vil den nye bestyrelse først og fremmest få lavet en plan over, hvilke aktiviteter vi kan og vil
holde ved fremadrettet og hvordan vi skaffer den fornødne hjælp.
Med disse ord – slut på bestyrelsens beretning.

