Bestyrelsens beretning
Sidste års generalforsamling blev afholdt lidt sent grundet coronaen, så en del af
året var gået, da vi fik det afholdt.
Carsten og Tina kom ind i bestyrelsen i stedet for Jørgen og Ivan, og vi brugte derfor
lidt tid på at få de nye bestyrelsesmedlemmer sat ind i de forskellige ting.
Der er altid nogle udfordringer, når man skifter ud i en bestyrelse, især når der bliver
skiftet både formand og kasserer, men jeg synes faktisk, vi har klaret det helt fint.
Vi har lavet lidt opgraderinger i foreningshuset, hvor vi bl.a. har været ude og købe
en computer og en printer til at have stående deroppe, så vi kan sidde i huset og
lave nogle ting, som vi før skulle have gjort der hjemme. Vi har også købt et
arkivskab, så vi har kunne få låst alle vores papirer inde, som loven siger, de skal
være. Vi har også skiftet alarm i foreningshuset.
De indkøb kan selvfølgelig mærkes lidt i regnskabet, men vi føler selv, at det godt
kunne forsvares, og det er jo ikke udgifter, vi har mere end den ene gang.
I august var bestyrelsen på den årlige havelodstur, arrangeret af Havelodsselskabet.
I år gik turen først til Kongsdals have i Hindevad, og efterfølgende var vi på
Mørkenborg Kro, hvor der var kaffe og kage.
Herfra gik turen videre til Snapindløkken, hvor vi var ude og se deres haveforening,
inden vi om aftenen var på Fangel Kro, hvor den stod på tre retter mad, inden
bussen kl. 23.00 hentede de sidste, og kørte dem til Dannebrogsgade.
I slutningen af september var der så den årlige præmiefest i Marienlystcenteret. Der
var fem haver ude fra os, der havde fået en præmie, og de var selvfølgelig alle blevet
inviteret til præmiefesten. Det var desværre ikke dem alle, der deltog, men alle har
selvfølgelig fået en præmie alligevel.
Efter generalforsamlingen sidste år har vi holdt to arbejdsdage. Der har været en
del, der har været forbi for at hjælpe os til de dage, og det har vi været rigtig glade
for. Det har været rigtig dejligt at flere og flere kommer, og giver et nap med. Det
har været en stor hjælp. Det håber vi selvfølgelig vil fortsætte igen i år.

