Beretning ved Bisserup Forsamlingshusforenings
generalforsamling d. 20. april 2017.

Se nu er der gået et år eller så,

På køkkengulvet stod en sø så stor

så generalforsamling presser på.

her hjalp jo ingen kære mor:

Vi nu er samlet for at høre lidt nyt,

Til montør jeg ringed, og han var snar,

om året der gik - vi kan ej det byt!

en slange var læk, men nu er den klar.

Da året var nyt, vi fik en kontakt

Reklame i Kosmorama pønser vi på,

fra Biskoppens bestyrelse blev den bragt:

skønt udlejninger ej er så få,

Et tanke om at samles til én

men vi vil sikre fremtiden lidt,

bestyrelse - forstås - det nu er lagt hen.

og det er vel i grunden ikke så skidt!

Når billeder på væggen hængte,

Ja, Bisserupperne synger så smukt,

man lidt af ophænget vrængte:

og det er glædens bedste frugt!

Mod nord der ikke var en skinne,

Så sangbøger er blevet skiftet ud,

vi sammen pengene finde.

Byting og Torsdagsklub de pungede ud.

Se forsamlingshuset udvendigt er gråt,

Et ønske det blev bragt frem:

bestyrelsen fandt det stadig godt.

Havebordene skal vi skifte dem?

Vi udvendig maling har diskutert,

I første omgang vi sagde nej,

vi fandt, at det grå ej var forkert.

men vi må nok sande, de dur ej!

Ventilationsanlægget virkede skidt,

Kaffemaskinen - pergolatoren kaldet -

så service vi havde, det var ej slidt.

den er for fremskridtet faldet:

Så hvis man på ”on” ellers trykker,

4 nye kaffemaskiner står der flot,

så skulle det virke uden nykker.

og de fungerer rigtig godt.

På loppemarked atter vi stod,

Pilates og yoga for kvinder her er,

igen med kaffe og kage så god.

men vi ser gerne meget mer!

Desuden vi solgte øl og vand,

Til fester er vort hus ideelt,

vi arbejd hårdt alle mand.

jo, vi kan dække hvert et felt.

Se Leo han gør jo alting rent,

Bestyrelsen er den drivende kraft

selvom han skal arbejde rigtigt sent.

i den er der mod og saft:

Det er vi rigtig glade for,

For Tove styrer pengene flot,

håber han arbejder i mange år.

til udlejning er hun også hot!

De kortbenede siger - og nogle fler,

Jo, Lisbeth hun er vor sekretær,

at stolene alt for høje er.

hun skriver de smukkeste kragetæer!

Vi undersøger nu, om man kan få

Og Hans han er vores praktiske mand,

non stole, der tilfredsstiller de små!

der findes ikke det, han ikke kan!

Solen skinner nok så smukt

Sally og Erika supplerer jo os

så solcellerne bliver brugt,

og de skal ha så megen ros.

de er rigtig godt i form,

Vor næstformand Per, han vil stå af,

de producerer deres norm.

og det syns vi dårligt, han ka!

Lær IT hos Lykke, det er så skæg.

Til slut vil jeg alle her nu takke,

billedkunst fylder hver en væg.

fordi I til dette møde gakke.

Gymnastik mest for de ældre her er,

En særlig tak bestyrelsen får:

i filmklubben gode film vi ser.

Tak skal I ha - og tak for i år!

Viceværterne spiller, der forskes i slægt,
teater der spilles, stykker med vægt.
I torsdagsklub hygges og møder her er,
vi spiser fælles - og meget mer.

