
Beretning FK’s Venner 2015 
2015 blev et anderledes år på flere måder, ikke noget vi havde planlagt fra starten, men der er ting 
vi ikke kan forudsige. 
Det blev også et år, hvor vi kunne byde Mette Andersen velkommen tilbage i Vennerne. Efter et 
års pause, savnede hun os så meget, at hun gerne ville være med igen. 
Bettina Uhrenhold er også kommet med og hun er også meget velkommen. 
 
Sponsor Cykel - løbet bliv sidste år en rigtig fin dag.  
Som noget nyt i år havde vi valgt at afholde løbet den 1. lørdag i juni i stedet for som tidligere på 
Grundlovsdag. Det havde alle heldigvis noteret sig og der var mange deltagere. Der var 67 
cyklister og 5 løbere. Der blev i alt cyklet og løbet ca. 24.500 kr. ind på dagen. Rigtig flot! 
I håbet om, at vi kunne holde på folk lidt længere, var der mulighed for at købe pulled-pork burgere 
hen på eftermiddagen. Der var nogen, som benyttede sig af muligheden, for ikke at skulle lave 
aftensmed hjemme, men vi må nok også sande, at dagen, for de fleste, er lang nok i forvejen.  
Der var faktisk enkelte, der købte burgerne til at tage med hjem og den ide vil vi ”brygge” videre på 
i år. Det bliver nemlig muligt på forhånd kan bestille aftensmad og så tage det med hjem. 
 
Sankt Hans Aften er en skøn tradition, hvor vi altid forventer mange folk på pladsen foran 
klubhuset. I år var der langt færre til spisning end året før. Det svinger meget fra år til år og sådan 
har det altid været.  
Menuen var der ikke noget galt med; Kold kartoffelsalat a la FK’s venner, chili-vanilje marinerede 
nakkekoteletter, varme frikadeller til børnene, grønt og flutes. Masser af kage og kaffe til sidst. 
Da bålet blev tændt kom der rigtig mange. De så det fine bål og hørte Kresten Thue Andersens 
båltale. Der var desværre en del knas med lyden og det beklager vi naturligvis meget.  
 Kragelund Skole’s 50 års jubilæum var det vi brugte kræfterne på i august i stedet for den 
familiedag/aktivitetsdag vi tidligere har afholdt. Det var en dag med masser af folk og masser af liv i og omkring skolen. Vores opgave på dagen var at bespise alle eleverne med pølser, brød og 
sodavand samt servere de pølsemenuer, der var bestilt på forhånd. Det viste sig, at der også var stor interesse for pølser og brød fra forældre og andre besøgende. Det gav stor travlhed og ind imellem lidt kø. En rigtig fin og hyggelig dag. 
 Årets julefrokost var vi desværre nød til at aflyse. 
Der var kun 42 tilmeldte og vi så ikke anden mulighed end at aflyse festen i ugen op til. Vi havde trukket den så længe som muligt, for der er altid en del, der først melder til i sidste øjeblik, men der 
kom desværre ikke nogen. Gennem de sidste år er antallet af festdeltagere faldet markant. Det kulminerede altså i år med en aflysning. Vi mente ikke, det var ansvarligt at gennemføre aftenen, med det underskud, det ville 
give til følge. Vi var og er stadig rigtig kede af, at vi måtte aflyse. Det er virkelig en af de fester vi holder meget af 
og jeg tror aldrig det er sket før. Da jeg flyttede til byen, var der venteliste, for at komme med til julefrokosten. Den manglende tilslutning har vi naturligvis taget til efterretning og det medfører, at der ikke bliver 
nogen julefrokost i år. Vi vil i stedet satse på en julefest for børnene.  Om den sidste julefrokost, som vi kender den, er afholdt i Kragelund er ikke sikkert, men vi er gået 
i tænkeboks og springer 2016 over.  Overskuddet fra 2015 går til vores halprojekt og vi kan overføre kr. 25.000,- til halsparefonden.  
 



Tak til alle jer der bakkede os op, hjalp os og på andre måder bidrog til vores arrangementer i 
2015.  
 
Jeg vil til slut takke alle mine ”med venner” for endnu en stærk indsats.  
Tak til: Lasse Sif Jensen, Sandra Haarup, Alison Cooper, Jesper Jakobsen, Marianne Ørts, Jan 
Hille, Mette Andersen, Bettina Uhernholt og Søren Kops Hansen.  
 
Vi ses i 2016   
 
På gensyn Anna Grethe P. Aggerholm 


