Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
v./Rodskov-Eskerod Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 25. februar 2015.
Bestyrelsesarbejdet
V. sidste generalforsamling lykkedes det ikke at stille fuld bestyrelse på 5 medlemmer, og der var selvsagt heller
ingen suppleanter. Vi har derfor kun været 4 bestyrelsesmedlemmer det forgangne år. Det er gået, men vi har
besluttet ikke at sige ja til det en gang til, da der er for få at trække på til de opgaver, der skal klares. Heldigvis
har Mariannes Lars været meget behjælpelig i mange forskellige situationer. Det har betydet rigtig meget for, at
det er lykkedes at få det hele til at køre

Fornyelser og reparation
• Vi har fået nye borde, 10 store på en vogn og 2 små. De er nemme at håndtere og hurtige at sætte
op/tage ned. Desuden har vi beholdt de gamle små borde, da de er praktiske at til at sætte sammen,
f.eks. til buffetbord. De gamle store borde står nu nede hos Marianne og Lars, og vi prøver at lave en
ordning om, at de kan lånes gratis af beboerforeningens medlemmer. Det kommer til at stå på vores
hjemmeside.
• Scenen er taget ned og der er blevet isoleret under gulvet, så det ikke længere trækker. Der er sat nyt
loft op og der er kommet nye gardiner: et frontgardin og et i hver side der går vinkelret på dette, godt en
meter fra væggen. Gymnastikforeningen har betalt for gardinet i højre side, og vi har aftalt, at de kan
bruge pladsen der til redskaber, - bortset fra når det enkelte gange skal bruges til en fest.
• Emfanget over komfuret i køkkenet er blevet repareret og der er kommet ny motor i.
• Der er sat en luft-til-luft varmepumpe op i køkkenet. Tidligere var der slet ingen varmekilde her.
• Vi har fået en brugt bar fra Hornslet-Hallen, og der er sat hjul under, så den kan flyttes rundt.
• Nyt flag
• Lige nu er vi i gang med at få en rørskade i køkkenet udbedret. Gulvet hele vejen hen langs ydermuren
er hugget op + et lille hjørne inde i legestuen.
Udlejning af forsamlingshuset
Forsamlingshuset har været udlejet til fest og lign. 33 gange i løbet af 2014. Det er lidt mere end året før. Desuden har vi selv brugt huset til 5 arrangementer + fællesspisning og hoppe-lege-dage. Gymnastikforeningen har
haft salen 2-3 aftener om ugen. Så der er fortsat meget aktivitet i huset, - det bliver 2 til 4 dage pr. uge.
Andet
Vi har lavet en aftale med de nye ejere af landevejen 64, Maria og Jonas, der svarer til den Svend Pade havde.
Den indebærer, at de kan få lov at have adgang til deres grund eller parkere en bil v. indkørslen til grunden, mod
at de klipper den del af vores fælles hæk, der vender ud mod p-pladsen. Det fremgår af aftalen, at der ikke kan
vindes hævd på denne ret.
Vi har meldt os ind i forsamlingshusforeningen. Her kan man få rådgivning, benytte rabataftaler, - f.eks. til køb af
nye borde, mv.
Planer for det kommende år
Energikilde: Vi har stadig planer om at skulle have anden energikilde end oliefyret, formentlig bliver det til varmepumper af en slags. Det skal vi videre med.
Undersøgelse: Vi har i bestyrelsen været lidt frustrerede over, at det kan være svært at mærke fællesskabet
omkring foreningen. Der bliver ringet til os, når der er noget man er utilfreds med, men der er ikke mange, der

har lyst til at give en hånd med til arbejdsdage o.l. Og det er heller ikke let at finde folk til bestyrelsen. Dette skal
vi have dykket ned i, så vi kan blive klogere på, hvorfor det ser ud som det gør.
Aktivitetsområdet
Fællesspisning holdt en pause i forårssæsonen p.g.a. manglende tilslutning i en periode. Der blev lagt op til, at
interesserede kunne henvende sig til Trine Helbo, så de i fællesskab kunne arrangere fællesspisning når/hvis
lysten hertil opstod. Der blev arrangeret et par grillaftener i løbet af sommeren. Fra sept-14 genoptog vi fællesspisningerne.
30 April havde vi et interessant foredrag af en havearkitekt, der viste mange flotte og inspirerende forslag til haveanlæg, både store og små og pryd- samt nyttehaver. Så nu er der basis for at byens haver kan blive rigtig flotte.
2. pinsedag lagde forsamlingshuset lokaler/have til friluftsgudstjeneste. Solen strålede fra en skyfri himmel, og
det blev et vellykket og velbesøgt arrangement. Margrete Helbo var tovholder og sørgede for kaffebrygning mv.
21. juni var der planlagt et musikarrangement med Bjarne Andersen fra Las Vegas. Det var et par Ålborg musikere der stod for arrangementet. Det måtte desværre aflyses p.g.a. mgl. tilslutning.
18. Juni var fælles arbejdsdag, hvor vores trofaste hjælpere: Margrethe Helbo, Bodil Lange og Else Riis kom og
hjalp med hækklipning og trimning af de fælles udenomsarealer. Vi kunne jo godt ønske os lidt flere hjælpere til
disse arbejdsdage, så det ikke altid hænger på de samme. Arbejdsdagen var annonceret på hjemmesiden samt
i programmet!
26 oktober var der planlagt "sig godmorgen" arrangement med brunch for nytilflyttere og gamle kendinge. Det
har tidligere år været en succes men da der denne gang kun var 3 tilmeldte, måtte vi aflyse. Måske havde vi
ramt en uheldig dag.
14 november havde vi det store "liv i forsamlingshusene" arrangement, med bluesn`food. En fantastisk aften
med seafood og New Orleans country-blues. En fantastisk kulinarisk oplevelse med gumbo: en fiskesupe fra Misissipideltaet og dertil hørende blues-musik. Der var ca. 100 deltagere.
16 nov. og 24 januar afholdt børneudvalget Store tumle-hoppe-legedag, som har været en succes i flere år.
16 januar : den populære dameaften med tøjkøb-salg og bytte. Og i år havde vi fået den lokale Marianne Hansen til at fortælle om, og demonstrere hendes behandlingsmetoder til afspænding og velvære i form af klangmassage. Efter dette hyggede vi damer os med en flot tapasplatte lavet af Sandra.
30 januar var det så mændenes tur til at skylle store mængder stegt flæsk og persillesovs ned med lige så store
mængder snaps og øl. Der blev spillet på harmonika og sunget dertil af hjertens lyst. Stemningsbarometeret var
helt i top, efter hvad køkkenpersonalet (Elin, Annette og Marianne) kunne høre og dømme.
15 februar gentog vi succesen med fastelavnsfest med 70 deltagere. Som forrige år, et vellykket og hyggeligt
arrangement med børn i flotte udklædninger. Der blev leget, drukket kaffe, spist boller og slået katten af tønden,
så det var en fryd. Mange familier var repræsenteret med 3 generationer.

