Burs Bygdegårdsförenings

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsens sammansättning
Ordförande… Hardy Pettersson vice ordförande … Alf Nilsson
Sekreterare… Agneta Eriksson kassör … Monica Engdahl
Ledamöter… Nicklas Martell, Ove Österberg, Torgny Jakobsson, Erik Rudstedt, Mona Dubrehed och
Niclas Hoffman

Styrelsens arbete
Mycket arbete och speciella satsningar har gjorts på Burs Kulturstation.
Vi har målat vårt bibliotek, både invändigt och utvändigt och ordnat en altan och en stenlagd
gång utanför. Här kan man låna böcker alla dagar när flaggan på huset är uppe.
På gymmet har vi nya maskiner och utanför har vi utemöbler både framför gymmet och biblioteket.
Stora huset har en skinande fin fasad nu och båda husen har svarta, snygga namnskyltar i smide.
Rosorna har fått nya stadiga spaljéer att växa mot, som Niclas fixat
Inne i gym och vävsal har vi nya värmepumpar.
I Bygdegården har vi bytt lås.
Vi har arrenderat skogspartiet bakom huset, ca 2000 m², av Wanges Museigård, på 49 år.
En skurmaskin är inköpt.
En ny ljudanläggning är monterad i stora salen och en transportabel ljudanläggning har vi
också införskaffat. Bra till Valborgstalare och vid andra utomhusarrangemang.
Dörrarna i kapphallen har försetts med namnskyltar.
Vi har satt upp en skylt på Sågplanen med datum då man kan lämna trädgårdsavfall till majbrasan.
Det är viktigt att hålla området snyggt.

Årets aktiviteter
Teaterbesökare åkte till revyn på Rondo efter en trevlig lunch i Bygdegården
En världspremiär, en liten musical, ”Vad ska vi sjunga för låtar?” bjöds vi på en kväll.
Valborg firades med stor brasa, som Ove höll ordning på. Bimbi Ollberg höll vårtalet och Mona ledde
oss alla i gemensam sång till vårens ära. Det serverades mackor och kaffe i Bygdegården och till
efterrätt bjöds fantastiska tårtor som några av damerna i Burs hade bakat och skänkt. Tack för det!
Vår uppskattade Stora Damlunch avåts i maj, men i år var det sista året.
Blomskottsauktionen var välbesökt och efterlängtad.
Midsommarfirandet på Prästgården är populärt. Vi hjälptes vi åt att löva och resa stången. Därefter
ledde Mona oss i dansen och våra musiker spelade till. Tack Mona och musiker!
Kaffeservering med kakpåse är väldigt omtyckt. Tack alla bull-och kakbakerskor!
I år fick vi göra extra många kakpåsar och det får nog bli ännu fler till nästa gång.
Vi har haft både herrlunch och damlunch under året vid 11 tillfällen.
Aftmat har vi haft 8 onsdagar.
Rosa leder gympan på måndagarna. Det gjorde hon 28 gånger.
Pingis har vi på tisdagarna, 32 gånger i år. Mästerskapet vanns av Gösta Hjort.
Vår stora vartannat- års- Loppis gick av stapeln i somras. Personalen utmärkte sig i likadana färgglada
kepsar, de som skänkte grejer lämnade dessa dagen före, och det som inte såldes lämnades kvar
utan speciell tillsyn nån dag och vips hade folk handlat och swishat pengar. Det var bra.
Storbilden i Bygdegården lockar oss till gemensamma upplevelser av bland annat idrottshändelser.
Arbetsdagar har genomförts vid flera tillfällen.
Vi hyrde ut till lägerskoleverksamhet i 8 dagar.
Annars har det varit 29 privata kalas och 10 andra föreningar som har hyrt och haft trevligt.
Flera föreningsmöten har det också varit.
Vi har haft 163 uthyrningsdagar.
Burs Bygdegårds medlemsantal/familjer har nu stigit från 131 till 150. Väldigt roligt!

Burs Bygdegårdsförenings

Verksamhetsplan 2018
Planerade aktiviteter och åtgärder
Tiden räckte inte till att beta av alla våra drömmar förra året. Det vi inte hann står fortfarande
kvar på vår att-göra- lista.
Dansbanedrömmen lever kvar.
Infoskylten, vid Jätten behöver uppdateras.
Logerna i källaren vill vi renovera.
Vi undersöker möjligheterna att ha en filmfestival.
Matlagningskursen hägrar än.
Vi vill ha en lördag med Afternoon tea.
Renovering av bardelen börjar 18 mars
En infotavla vid Kulturstationen behövs.
Brandskyltar skall sättas upp.
Rutor skall sättas upp i Grillhuset.
Källaren skall fixas så att vi slipper få in vatten där.

Styrelsen vill rikta ett varmt TACK till alla som under året på ett eller
annat sätt har engagerat sig i vår Bygdegård.

Burs 2018-03-07

För styrelsen, Agneta Eriksson, sekreterare

