Formandens beretning Bonderup Borgerforening 2014
Så er der gået endnu et år, og sikke et år. Der er sket store fremskridt for Bonderup
Borgerforening. Jeg vil mene at Bonderup igen er kommet på landkortet, og i folks
tanker. Ikke kun her i Bonderup men rundt omkring i vores lokalområde, hører jeg
ofte, via mit arbejdet, at mange synes der sker en helt masse i Bonderup og de er
begejstret og vil gerne høre hvad det er vi har lavet. Det gælder mig da, at jeg kan få
lov til at være en del af det fællesskab, som kan være en kilde til at inspirere andre i
samme små lokalsamfund, til at gøre en forskel.
Jeg vil gerne starte med at takke forsamlingshuset for at, de igen i år, har været så
venlige at stille op til dette arrangement. Samtidig kan jeg fortælle, at vi forsøger at
hjælpe hinanden så godt vi kan. Vi har holdt et bestyrelsesmøde i BB, hvor forsamlingshuset, deltog i den første del af mødet. Det var et godt møde, hvor der blev aftalt
nogle godt ting, med hensyn til at hjælpe hinanden, nu skal vi så bare have dem ført
ud i livet. Hvilket jeg er overbevist om, at det kommer også til at ske. Men ting tager
tid, og en gang i mellem går det ikke så hurtigt og uden forhindringer, som vi gerne
ville ønske os, her tænker jeg især på at det ikke har være så nemt at få søgt penge
hjem til forsamlingshuset, som man kunne ønske sig.
Men det er jo bare en udfordring der skal tages op, og som jeg sikker på at vi nok
skal få løst sammen.

Jeg, som formand vil gerne sige, at vi kun står hvor vi gør i dag, fordi, der er de ildsjæle i byen om der er, sammen med alle de frivillige mennesker som har leveret et
stort stykke arbejde. Dette gælder både de mennesker der sidder i bestyrelsen men i
høj grad også alle jer andre, der har stået bag bestyrelsens tiltag – ingen nævnt ingen glemt.

De 3 første projekter som Bonderup Borgerforening søsatte var, projekt legeplads,
Flag alleen og torveprojektet. Det er helt fantastisk, alt det der er sket i 2013 og begyndelsen af 2014
Flagallen var en realitet allerede inden konfirmationerne sidste år. Vores flaghold er
et fantastisk hold af frivillige, som har styr på hvornår der skal flages og med hvor
mange flag. Mange af jer er ikke længere i tvivl om hvem man skal kontakte, hvis
man ønsker at der skal flag op til en festlig lejlighed. Det er jo en fornøjelse at se alle
flagene, når man kører gennem Bonderup. Det kan man kun blive glad over at se.
Torveprojektet har jo tage en drejning, som nok ikke så mange af os, hvad forstillet
os til at begynde med. Det er helt unikt, at vores lille by, kan løfte en sådan opgave,
at erhverve os et hus. At få det renoveret og det forhold at et køb, af et aktivitetshus,
oveni købet, har været medvirkende til at vi nu får råd og dåd til byen. Men meget
om dette senere. Hvor Tina vil fortælle hvad det er, der er planen for Råd og Dåd.
Torsten/Kai vil fortælle om projekt minigold og Kai/Torsten vil fortælle lidt om hvor
langt vi er med huset.
Legepladsen taler jo for sig selv. Det er en fornøjelse at se børnene bruge den, når

vind og vejr er til det.
Vi skal dog ikke glemme alt de glade givere som har doneret penge til foreningen, så
borgerforeningen, har haft muligheden for, at føre alle projekterne ud i livet. Der bliver hele tiden sendt ansøgninger om tilskud ud til fonde og andre mulige giver til vores projekter. Dette er og vil være et tiltag som vi skal gøre brug af både nu men også i fremtiden. Hvis vi skal beholde overlæggeren i det niveau vi er i nu.

2013 var året, hvor bonderup borgerforening forhåbentlig har sat grundstene til mange tilbagevendende aktiviteter. Vi hold for først gang ren/pænd by dag, som i alle ved
var en kæmpe succes.
Der blev holdt sct. Hans i anlægget, hvor man måske i 2014, skal se om vi også kan
få sendt heksen af sted til Bloksbjer.
Vores sommerfest som også blev holdt i anlægget, var en rigtig god fest, hvor stort
set alle byens borger var til stedet. En rigtig hyggelig dag og aften for både børn og
voksne.
Tænd juletræet var også en rigtig hyggelig stund, her var der et stort fremøde på
Torvet og alle hyggede sig, med en kop gløgg eller en slikpose.. Vi i bestyrelsen
havde håbet på at vores julebelysning, havde været en lille smule mere udbygget,
end den var. Men så er der jo også et projekt til 2014 – hvad dette angår.
www.bonderupby.dk er en rigtig flot hjemmeside, som vi kan takke Anne for. Det er
nemt og overskueligt at finde frem til de oplysninger man søger. Og vi kan se at
mange bruger hjemmesiden til at søge oplysninger på. Hjemmesiden bliver løbende
opdateret, og har man et arrangement eller andet, man ønsker skal ud til byens borger, så er det blot at sende en mail til Anne, så bliver det lagt ind i vores aktivitetskalender. Hold jer endelig ikke tilbage

Nu vil jeg overlade ordet til Tina som vil fortælle lidt om råd og dåd og deres virke i
aktivitetshuset.
Så er det Torveprjektet (Torsten/Kai) og minigolf projektet.
(Efter Tina, Torsten og Anne har fortalt om ovennævnte vil jeg gerne afslutte min beretning)
Vi i bestyrelsen håber og tror på at vi alle vil gøre brug, af Råd og Dåd, så vi kan beholde dem i byen i mange år, fremover. Jeg tror jeg taler på alles vejene, når jeg siger, at jeg glæder mig til åbningen/indvielser af byens aktivitetshus og ”købmandsbutikken” Jeg vil se frem til at møde alle byens borger på Torvet eller i huset. Nyde en
kold øl samme eller blot se fornøjelsen ved at byens børn kan komme og købe en is i
sommervarmen. Bare tanke får jo en til at ønske at det var sommer i morgen.
Til sidst vil jeg bare sige, at det har været et let arbejde at sidde som formand for

bonderup Borgerforening. Med en sådan bestyrelse og opbakning fra alle borger er
det jo en smal sag. En helt utrolig velvillighed til hjælp til de forskellige projekter, kagebagning, kaffelavning o.s.v
Jeg har som formand, haft den letteste post i bestyrelsen. Jeg byder velkomme og på
gensyn, når vi har holdt arrangementer. Det er jo lige til at holde til. Jeg vil håbe, at
vi får en god og konstruktiv generalforsamling som traditionen byder, jo slutter af med
steg flæsk og persillesovs, som er lavet af Forsamlingshuset.

Tak til jer borger for at i støtter så godt op om Bonderup Borgerforening, for uden jer,
var der ingen forening.

God generalforsamling til jer alle.

