Formandsberetning ved Generalforsamling i Sejstrup
Forsamlingshus mandag d. 20 februar 2017.
I 2016 har der været 29 fester i Sejstrup forsamlingshus (2015=30. 2014=37. Vi har
beregnet at det skal være ca 35 fester for at det løber rundt).
De lokale foreninger støtter stadig flot op med at afvikle deres arrangementer i
forsamlingshuset.

Aktiviteter i huset 2016.
Skrot og jern har igen i år været med til at give et godt bidrag til husets økonomi ca
6.000,- kr.
Vi var med til at arrangere forårsmessen i foråret i hallen som gav et bidrag på 16.500
kr. til forsamlingshuset. Pengene vil blive brugt til forbedringer i forsamlingshuset. På
forårsmessen fik vi også præsenteret Suzanne fra Mad & Hjælp, og hun har i år stået
for 3-4 selskaber. Vi har kun hørt pæne ord fra vores lejere om Mad & Hjælp.
Der har været afholdt to børnedisco - en i foråret med ca 115 børn (alle 130 pladser
var reserveret, men der brød influenza løs) og en i efteråret med ca. 120 børn. Der
blev sendt indbydelser ud til Bakkevejens, Nordre og Gredstedbro skoler. Der var
hjælp i ”slik boden” fra nogle af vores lokale piger i 5-6-7 kl. Tusind tak for hjælpen.
Også en tak til de frivillige voksne som brugte en aften på børnedisco. En kæmpe tak
til ” Bix ” Ole Jensen fra Sejstrup, som leverede fed musik begge aftener.
I foråret havde vi fællesspisning hvor der var 47 personer. Niels-Jørgen Hvidberg
spillede Irsk musik, tak for det.
Vi forsøgte at afholde en folkemusik aften i oktober, men måtte aflyse, da der kun
var solgt 34 billetter.
Indsamling af juletræer først i januar 2017, gav 1080 kr., tak til de lokale som lagde
deres juletræ ud til os.

Forbedringer 2016
Støjdæmpende loft sat op i store sal, laves færdig her i 2017. Sponseret af Bygma og
Bramming Plastindustri. Vi blev brændt af, af landsbypendlerne så vi betaler Bjarne
Hein for at sætte det op. Landsby Scenen er meget tilfredse med resultatet.
Vi får rigtig god respons fra lejere af huset. De synes vi har et dejligt hus, men vi
mangler fester. For at øge vores synlighed, har vi har haft annonce i Bramming
Ugeavis 2 gange, og vi reklamerer også for alle arrangementer på Facebook.
Vi har bedt sognets beboere om at komme med deres ideer til hvilke arrangementer
de kunne tænke sig at vi afholder, og vi håber på nogle gode input.

