Beretning for 2017 – den 21. februar 2018
Medlemmer Der er 321 medlemmer
Aktiviteter : 2017 har vi afholdt de kendte arrangementer: Fastelavn for 9. gang. Markedsdag der blev
holdt af Søften Landsbyråd på Engen. Sankt. Hans i samarbejde med Søften Grundejerforening. Ålegilde,
men i 2018 er det uden live musik, stille musik i bagrunden, da vi har erfaret at vores gæster gerne vil sidde
og hygge sig med maden og tale sammen. Julekalenderen, hvor vi starter med fotografering af utrolige
mange livlige børn og unge mennesker, som ender med en meget flot julekalender. Juletræsfest for 8.
gang, med besøg af julemor og julefar.
Pølsevognen har mange faste årlige arrangementer, hvor den er lejet, både med og uden
personale. Vores telt udlejes også til faste og rigtig mange nye arrangementer, samt borde
og stole.
Servering

Deltager når der er bud efter os.

Sommerfest Sommerfesten gav overskud, der er delt ud til afdelingerne. Håndbold stod for maden fredag
aften, med grill pølser, kartoffelsalat mv. Lørdag leverede Haarby Slagteren maden. Stor
succes med helstegt pattegris, oksekød m/tilbehør. Trods et kæmpe regnskyl da grillen netop
var tændt. Musikalks underholdning fredag var leveret af baren i form af en playliste og
lørdag spillede Tony and The Peter`s, super godt musik. I år modtog vi ingen klager ved for
højt musik.
Cykelløb

For 22. gang blev der afholdt cykelløb, men i år, i det værste regnvejr. Der blev i alt kørt 5630
km af 278 deltagere, 20 flere end i 2016, indkørt i alt kr.180.825,-til SGF´S Ungdom fra 657
sponsorer.(2016 kr. 145.012) Traditionen tro var juryen på plads i Frode Laursens Bedford.
De sponserede penge fra cykelløbet SGF`S venner modtog, ca. kr. 50.000,- dette beløb
fordoblede vi, og uddelte kr. 100.000,- til afdelingerne.

Økonomi

Orientering af afdelingens kasserer Hans Jørgen.

Investering

Købt nye trailere.

Sponsor

Vi bakker op om klubbens professionelle fælles måde at skaffe midler til Søften
Gymnastikforening, og vores repræsentant fra Vennerne er Inger.

2018

Tidspunkter for kendte arrangementer:
15. marts Vandværkets generalforsamling – 9. juni Markedsdag – 23. juni Sankt Hans
sammen med Søften Grundejerforening. Sommerfest i uge 33 – et samarbejde mellem alle
afdelingerne. Opstartsmøde 05. marts kl 19.00 i Klubhuset. Fredag den 28. september
ålegilde – Julekalender salg og 2. december juletræsfest. Datoerne vil senere fremgå af
vores hjemmeside .

Som indført i 2015 behandlers alle modtagne ansøgninger om stævner, tøj mv. altid på det
først kommende bestyrelsesmøde, og derefter modtager ansøgeren besked fra vores
kasserer.
Hjælpere og bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning fra byens borgere, sponsorer og ikke
mindst vores fantastiske og ALTID trofaste hjælpere. Tak til ”de unge mænd og kvinde” i
Vennerne der altid og trofast tager fat når vi andre passer vores job, det er dejligt. Tak til
vores ægtefæller der også deltager, ved behov. Ib Snedker har valgt at stoppe som
flagansvarlig pr. 31.12.2017. Vi har været fantastiske glade for Ib Snedker der altid har
passet dette job gennem alle årene meget ansvarsfuldt. I bestyrelsen forsøgte vi at få en
anden koordinator, men dette lykkedes ikke, derfor måtte vi efter en
bestyrelsesbeslutning, tage kontakt til Søften Landsbyråd, at vi desværre ikke magtede
opgaven, vi havde ikke kræfterne, til denne opgave, som koordinator. Steffen Kronenberg
er vores kontaktperson, for udlejning af diverse materiel, og Steffen kordinere
udlejningerne med de respektive aftalte personer i bestyrelsen. Tak til alle afdelingerne og
HB for det gode samarbejde.
Innovation:

Vi har kort og godt brug for hjælp, f.eks et teltudvalg – evt. en jobbank, og det er
nødvendigt. Ove har tidligere hjulpet med teltet, men denne opgave er for tung og hård for
ham, derfor har VI virkelig brug for hjælp, og gerne mange flere kræfter. Ved
sommerfesten fik vi en fantastisk hjælp da teltet, borde mv. skulle stilles op/frem og
pakkes sammen, det var en rigtig stor hjælp. HJÆLP OS, hjælp Søftens Ungdom.

