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Beretning 2018 

Generalforsamling 

Der blev valgt 3 nye i bestyrelsen, så den kom op på 7 medlemmer igen. Betina gik fra 
suppleant til fuldgyldigt medlem, Mikkel og Ronnie som nye medlemmer. Resten af 
bestyrelsen blev genvalgt, da alle var valgt for et år året før. 

Lone Thomsen blev valgt som suppleant i Distriktsudvalget i stedet for Jesper Mygind. 

Årets arrangementer 

Grillaftner på legepladsen 

Grillaftenerne blev ikke det store tilløbsstykke i år og ikke alle aftener gennemført. Nu var 
vejret heller ikke det bedste. 

Legepladsen 

Legepladsen her fået et par bemærkninger, sidst her på året, for at være i orden. Der er 
observeret metaltræthed ved gyngerne. Disse fejl vil som vi plejer rettet/repareret ved 
første grillarrangement i maj måned.  

Sommerfest 

Igen år var festen meget vellykket. Tilmed også et meget lokalt orkester med diverse 
indslag. Der er en ting at sige – meget succesfuldt. 

Genbrugsplads 

Vores genbrugsplads har fundet sit ege leje og som det ser ud forløber det som det skal. 
Vi havde en fin indvielse af ”skuret” med taler og pølser.  

Separering af kloaknettet 

Så blev separeringen af vores kloaknet overstået. Nu mangler slidlaget, som venter på at 
det hele sig så slidlaget ikke revner. 

Distriktsudvalget 

Lone Thomsen og jeg har varetaget møderne i Distriktsudvalget, da Alice havde valgt at 
trække sig umiddelbart efter vores generalforsamling. Det er vigtigt at vi har en 
repræsentant i udvalget, da det både er et netværk og Kommunens indgang til 
landsbyerne og omvendt. Det officielle valg af repræsentant falder sammen med 
kommunevalget. Her blev Betina valgt og Lone Thomsen igen suppleant. 



Skærum Sogneforening 

 

 

Landsbyløbet 

Distriktsudvalget havde arrangeret et løb der skulle gå gennem alle landsbyerne i 
Frederikshavn Kommune for at give deltagerne mulighed for at se de forskellige landsbyer 
og sætte dem på landkortet. Vi havde en gruppe i Skærum der tog sig af deltagerne her og 
en gruppe i Gærum, hvor løbet sluttede, der gjorde deltagerne klogere på Skærum. Vi kan 
være stolte af vores engagement. Det blev bemærket. Dette løb vil komme igen. 

Sct. Hans 

Sct. Hans blev en kold affære. Det var den trofaste skare mødte op og nød varmen fra 
bålet. 

Fællesvirke Vest 

Der er ikke sket det store fra denne kant. 

Afslutning 

Tak til alle der hjulpet i årets løb med gennemførelsen af vores arrangementer og tak til 
medlemmerne i bestyrelsen. 

 


