
Formandsberetning - Ravnsholt/Reopos - 18-01-2003

Formandsberetningen er i notatform og bliver/blev selvfølgelig uddybet til generalforsamlingen.

Da jeg skrev beretningen sidste gang skrev jeg nogle mål for det næste år eller halvanden... Det er jo kun et halvt år siden, så det er ikke alle målene vi har nået. Og det halve
år har været kort - meget kort.
Der er jo ikke så meget der er ændret i foreningens mål i forhold til i sommers, så jeg har da heldigvis kunnet genbruge meget af beretningen fra sidst.

Mine mål for halvåret der gik
Mine mål for halvåret der er gået var bl.a.
- At lave en voksentur
- At gøre klar til Byliv
- At få tilladelse til af lave LL i Knudskoven
- At købe nyt/nye telte
Disse ting har vi nået i løbet af halvåret.

Andre ting har vi ikke nået helt endnu :
- At gøre klar til GorrCon II (men folk begynder snart)

Andre ting igen har vi efter min mening ikke nået nok :
- Uddelegering af opgaver (samme som sidst)
- Flere aktive medlemmer (samme som sidst)

Ting som vi ikke havde planlagt
- 15000,- i støtte til køkken og læderværktøj
- Kommunestøtte til GorrCon

Økonomiske mål
Halvåret har haft en rimelig god omsætning - bl.a. p.g.a. de dejlige tilskud fra kommunen.
Det næste år bliver større - meget større. Med både Byliv, GorrCon og to sommerscenarier skal der nok blive noget omsætning.
Vi har som altid haft overskud. Det er efterhånden ved at være vores varemærke. Det skal vi bestemt ikke lave om på!

Vi har ikke helt så mange penge stående i banken lige nu som jeg gerne ville have. Men det er jo også fordi vi lige har købt de to nye telte. Men det går nok alligevel. Der
kommer jo bl.a. penge ind fra de krus vi sælger, og så snart i hoveder ta'r jer sammen til at betale jeres kontingent!

Plan for det kommende år
I løbet af året skal vi arrangere forskelige ting, og derfor skal der arrangørgrupper virkelig knokle det næste halve år:
- Byliv
- Gorr-Con II
- Sommerudflugt for "ungerne"
- Sommerudflugt for "de voksne"

Derudover skal vi selvfølgelig stadig arbejde på at få flere polterabender, konfirmationer og arrangementer som det for Vipperød SFO.

Med den nye sommerudflugt for "de voksne" skal vi forsøge at hente nogle flere "voksne" medlemmer ind. For vi har brug for masser af aktive folk til alle mulige opgaver.

Vi skal stadig forsøge at involvere flere i det aktive arbejde i foreningen. Aldersgruppen 16-23 år skal igang med at arbejde!!

Pierre Husted, Januar 2003


