
 

Årsberetning FK’s Venner 2019 
 

Endnu et år med stor opbakning og støtte fra hele lokalområdet.  

I 2019 slog vi to af vores arrangementer sammen, nemlig sponsor cykelløb og Sankt hans, hvilket 

vi ikke havde prøvet før. Vi var spændte på, hvordan det ville blive modtaget og vi kunne glædeligt 

konstatere, at det ikke ændrede på opbakningen til de to arrangementer. 

 

Sponsor cykelløb  
Cykelløbet blev afholdt som altid med udgangspunkt ved forsamlingshuset.  
 
Der blev kæmpet rigtig meget i løbet af de 1½ time løbet varede og med gode sponsorpræmier 
fik deltagerne noget for alle deres anstrengelser.  
Der var 83 børn og voksne der cyklede samt 7 løbere. Med en oplagt speaker, Morten Hokland, 
blev deltagerne taget igennem de hektiske omgange med uddeling af spurtpræmier og 
opmuntrende tilråb.  
Det var fantastisk at se alle de aktive børn der med glæde og stor ivrighed give den fuld gas.  

       
 
Sankt hans 

Spisning, båltale og bål alt som det plejer at være. 
Der kom 150 til spisning og mange flere sluttede sig til senere, for at høre båltalen af 
lokalrådsformand Ejner Rahbek, se bålet blive tændt samt synge midsommervisen. 
 

       
 
Det var en rigtig hyggelig og til tider hektisk dag for os, men med det dejlige vejr og alle jer der 
deltog, var det som altid det hele værd. 
 
 

Rock på Økogården 
Endnu en gang en kæmpe fest og alle fik en fantastisk aften, hvor Thomas Helmig jam startede 
med den bløde pop og Almost AC/DC for alvor fyrede op under den fede rock.    
 



Koncertpladsen var som de foregående år gjort klar med loungeområde til de magelige, telt med 
borde og stole til dem der gerne vil sidde stilmæssigt med maden samt masser af plads ved 
bigballerne på pladsen. 
Der var lidt bedre plads, end vi synes der skulle være. Billetsalget var ikke så godt som vi havde 
håbet på.  
Derfor blev Rock på Økogården desværre ikke en god aften rent økonomisk. Om det var 
musikken, tidspunktet eller noget helt tredje, har vi drøftet og vi vil naturligvis tage billetsalget til 
efterretning.  
Der skal lyde en speciel og stor tak Troels for belysningen, som igen var helt i særklasse samt 
evnen til at holde hovedet koldt og maven i ro i pressede situationer.  
Stor tak til Gitte & Henrik Østergaard, Urbakgård for deres gæstfrihed og lån af deres fantastiske 
omgivelser.       

           
 

 
Julefrokost 
Til julefrokosten var der dækket op til 93, hvilket er rekord, hvis man ser tilbage på de sidste 10 
år. Det var rigtig dejligt, at så mange valgte at holde en fest sammen med os i forsamlingshuset. 
 
Vi havde igen inviteret alle frivillige i FK73 til at deltage og 15 havde taget imod tilbuddet.  
I år havde også en stor flok af FK’s kroket spillere tilmeldt sig julefrokosten. 
Vi håber, arrangementet levede op til deres ønsker og at vi ser dem igen næste år. 
 
Det blev en skøn aften med lækker hjemmelavet mad, stemningsmusik af vores lokale solist og i 
år med gæst, Kenneth havde Annika med på vokal. 
Der blev efterfølgende spillet op til dans af M & H Oldies but Goldies.  
Med et nyt tiltag kunne gæsterne være med til at bestemme musikken ved brug af en app på 
telefonerne. Det blev afprøvet, men efter lidt tid overstyret af Morten og Henrik, da det ikke 

fungerede helt optimalt. Vi ser om vi skal prøve det igen        

                              



 
 
Årets resultat 
2019 blev et økonomisk år på det jævne. 
Heldigvis kan vi overføre 12.000,- til hovedkassen og glæder os over, at vi igen kan bidrage 
positivt til foreningens økonomi. 
Rock på Økogården er bl.a. grunden til at overskuddet ikke blev stort i år. Endvidere har vi 
investeret i nye ting, som gerne skulle komme os til gode i de kommende år. 
 

En stor tak 
Jeg er stolt over det stærke hold jeg har, og vi har sjældent svært ved at finde ekstra folk, der vil 
give en hånd med, hvis vi mangler hjælp.  
Der bliver i forbindelse med hvert arrangement knoklet for at få alt på plads og det betyder 
meget for os at tingene fungerer. 
  
Tak til jer der har hjulpet os med alt det praktiske og i det hele taget alle der har støttet op ved at 
deltage! 
 
Endelig vil jeg sende en KÆMPE stor TAK til:  
Mette, Marianne, Bettina, Jesper, Søren, Alison, Steen, Jan, Theis og Annette.  
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! Jeg glæder mig til endnu et år med den positive energi vi 
har og det engagement, der driver vores arrangementer. 
 

 
 
På gensyn i 2020! 
Mange hilsner Anna Grethe 
 
 

 

Arrangementskalender  

FK’s Venner 2020 

 

Lørdag den 13. juni: 

Sponsor cykelløb 

Tirsdag den 23. juni: 

Sankthans 

 

Fredag den 21. 

august: 

Rock på Økogården 

Johnny Madsen 

 og PLAY 

 

Lørdag den 12. 

december: 

Julefrokost i 

forsamlingshuset 

Vi glæder os til at se jer! 


