
Formandsberetningen for 2018. 

 

Det er i år sidste gang jeg kommer til at aflægge Formandsberetningen da 
jeg ikke genopstiller. 

2018 går på held og vi kan se tilbage på et år hvor vi har arbejdet videre 
på en transformationsproces der skal forberede os på de udfordringer et 
stigende beboertal giver.  

De områder vi har arbejdet på er,  

• Involvering af flere beboer i arrangementer. 
• Udlejningen af beboerhuset strømlines. 
• Ny hjemmeside 

Vi har fået etableret en netværksgruppe til at hjælpe med arrangementer, 
vi skal sørge for at pleje og vedligeholde det setup både for at være fast 
forankret i området og for at kunne gennemføre arrangementer og 
aktiviteter for beboerne. 

Og ikke mindst fik vi i fællesskab med Lisbjerg FC stablet en sommerfest 
på benene, som selv om aftenarrangementet var akkompagneret af 
kraftig regn var en succes. Jeg håber at vi også i fremtiden kan stable 
arrangementer på benene med fritidslivet til glæde for alle. 

Udlejningen har vi lagt ud som en samlet opgave og jeg vil gerne sige tak 
til Lars Bache for at tage imod opgaven. Lars er ansvarlig for udlejning 
rengøring og hvad der ellers er nødvendigt for at kunne leje vores fælles 
hus ud. 

Vores nye hjemmeside er i luften og kan give et godt billede af hvad der 
sker og hvem LST er. 

 

De vi ikke har fået styr på i 2018 men som er vigtig for os er: 



• Medlemskartotek 

Vi kæmper stadig med at få ordentligt styr på vores medlems kartotek og 
automatisk opkrævning af kontingent. Det er vitalt for LST berettigelse at 
vi får denne del under kontrol, så vi kan tage imod nye medlemmer.  

Vi har heldigvis en forening med sund økonomi og et godt fundament 
som kan drive det langt de næste år. 

Jeg vil slutte af med at ønske den nye bestyrelse held og lykke med 
opgaven. 

 

at få flere beboer til at trække arrangementer igennem og at skabe en 
bredere involvering af beboerne i de aktiviteter der sker. 


