Beretning for Bisserup Forsamlingshus 2014.
Nu er det generalforsamlingstid,
så skal jeg finde det årlige vid.
Generalforsamling uden rim,
er som rutsjebane uden hvin!
I januar 2014 vi ansøgning sendte
kommunen svared, ja, det må vente.
Men endlig fik vi da et svar,
i januar 2015 var sagen klar!
Jo, 22.000 var ej et rygte,
når blot vi projektører købte.
Så nu et tilbud hjem vi får,
for det kan ikke vente et år!
Det offentlige toilet, som vi fik bygget,
kommunen sagde ja, den plan fik vi brygget:
Så nu er det offentlige gjort permanent,
(indtil vi får en anden skrivelse sendt!)
Nyt overskab er sat op i vores køkken,
så nu kan alle rette ryggen.
Jo, Hans han satte skabet op,
så nu er der plads til hver en kop.
Vi har nu rettet vor hjemmeside,
og det var en forvandling af de blide,
for blot et telefonnummer blev skiftet
og et par mål på salen oppiftet.
Se flagstangen den var rustet fast
og Per og jeg vi måtte i hast
få lagt den ned og snor forny,
så vi kan flage for vor by.
Og loppemarked vi satsed på,
jo pengene var ikke få.
Bestyrelsen blev sat i sving,
jo, det var helt plingeling!
Se malet det blev vors forsamlingshus
så kan man holde fest i sus.
For bytinget gav en hjælpende hånd
i form af penge, jo, den var fjong!

Energinet kom med brask og bum
sagde, vi ej har afregnet den rigtige sum,
men efter nogen snak de sig gav,
nej, nettoafregning er ikke no’n lille sag.
Forsamlingshusforeningen har holdt møde,
for til kommunen må vi bøde,
sidste år vi vort faste tilskud ej ku få,
det lysner måske – udvalget vil se derpå.
Og så vil jeg gerne bestyrelsen sige tak
for alt hvad I gør, det falder i hak,
for at I altid møder fuldtalligt op,
hvis ikke lige en familie siger stop.
Se Tove hun kan holde styr
på alt med penge, hun har sit hyr.
Hun også huset lejer ud,
jo, hun må sandlig stå for skud.
Ja, Lisbeth og Sally I skal ha tak,
for I gir den altid nok et hak,
med indkøb, råd og så referat,
og skurer havemøblerne i en fart.
Og Per og Hans I praktiske er,
ser mulighederne med mer.
Fra flagstang til skabe: ”Yes I can”,
jo, det er godt med en praktisk mand.
Ja, Connie har nu meddelt mig,
at hun ikke mere er så sej,
så hun vil melde endlig fra,
det er vi rigtig kede af.
For Connie har i mange år,
for udlejning stået, og den er hård.
Vi dig vil takke for al din flid,
for at du altid gav dig tid.
For bestyrelsens arbejd jeg takker,
I aldrig i det hakker.
En særligt tak til Connie går,
du derfor nu en gave får.
Tak.

