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Formand Birgit aflagde beretning og talte om de aktiviteter, der har været i årets løb: 
 

- Samlingshuset. Etableres i et samarbejde mellem ØBI, Hallen, Menighedsrådet og 
borgerforeningen. Der er dannet en formandsgruppe, en byggegruppe og en økonomigruppe. 
Planen er at huset skal drives som en fond. Hele processen har taget længere tid end vi 
havde regnet med. Bl.a skal projektet godkendes i Stiftet. Har fået tilsagn om 975.000 kr af 
LAG. Også den nye sparekassefond skal søges. Senere bliver der sendt materiale ud om 
mulighed for borgerlån eller donationer. Det er hele byens hus og hele byens projekt. 

- Bålhøjfestivalen ”Fowl`i”, med deltagelse af ca. 1500 gæster.  
- Fastelavn med børnegudstjeneste. Ca. 80 børn og voksne 
- Sct. Hans aften med musikalsk underholdning. 12 nye borde-bænke blev indviet 
- Store Skraldedag. 
- Danseaftener i forsamlingshuset med deltagelse af 40 -50 pr. gang. 
- LAN – parties med mange deltagere 
- Julebelysning i form af 2 juletræer i byen. Det er et af indsatsområderne som vi skal se på de 

kommende år. 
- 2 x ølsmagning  og skipperlabskovs i forsamlingshuset. 
- Flagopsætning til konfirmation. 
- Nyt fortov i starten af byen i den vestlige ende. 
- Kommuneplan: snak om nye byggegrunde og deres evt. placering. Vi ønsker at få 

forskønnet hovedgaden. 
- Valgmøde. Kun få fremmødte men alligevel var der en god diskussion. Ikke decideret 

politisk sprængstof i vores område. 
- Tak til Peter Andersen, der har valgt at trække sig fra bestyrelsen, men dog fortsætter sit 

arbejde med det nye samlingshus og også i forsamlingshuset. 
- Tak til Mogens - ligeledes for den tid han bruger i forsamlingshuset. 
- Vi efterlyser yngre kræfter, der med tiden vil tage over i bestyrelsen. Jo flere vi er om 

arbejdet jo lettere er det for den enkelte at engagere sig. 
  
Regnskab: 

- Regnskaberne for både borgerforeningen og forsamlingshuset blev gennemgået og 
godkendt.    

- Kontingentet er steget fra 100 til 150 kr. 180 husstande har betalt. 
 
Lokalhistorisk arkiv: 

- Per Drustrup aflagde en ganske kort beretning. Der har været tilfredsstillende besøg i arkivet 
det forløbne år. Der er kun 3 i bestyrelsen, idet de to medlemmer fra Hallund har trukket sig. 
Der venter et stort arbejde forude med at få lagt materiale ind på EDB. 

  
Borgerforeningens bestyrelse: 

- Marlene Sommer, Poldervej 13 blev valgt til bestyrelsen, som nu, foruden Marlene, består 
af:Birgit Søndergaard, Henrik Jensen, Mette Andersen og Mette Boye. Suppleanter er Jan  

      Jæger og Lars Pedersen. Tilknyttet bestyrelsen er Per Pedersen. 
      Bjarne Larsen er revisor. 
 
     Ref. Mette Boye  


