Beretning for Bisserup Forsamlingshusforenings
Generalforsamling onsdag d. 11. april 2018.

Generalforsamling nu står for tur,
vi sidder ej som høns i bur!
Men I alle velkommen er,
selv om vi let ku vær mange fler.
Bestyrelsen og byen én mistet har,
vor Tove som altid trofast var.
Hun tabte sin lange kamp mod kræft,
på trods af det livsmod hun har haft.
Hun vores regnskab førte nøje
ja, Tove altid tallene føje.
Nu har jeg bare meget på sinde,
at sig et: ”Ære være Toves minde”.
Vi andre må trods det arbejde på,
Igen at få livet op at stå.
Vi arbejder vidre i Toves ånd,
hun altid andre gav en hånd.
Nu vil jeg nævne småt og stort
af det bestyrelsen her har gjort:
Vandhanepakning og svejsning af bord
og vandvarmer skiftet, skønt den var stor!
Vi låse har skiftet i skabe fem,
ja, det var nu ikke så nem´.
Og gulvet i køkkenet er knapt så glat,
så man går ikke mer´ i spagat.
At køk’ net er et smertensbarn,
det har vi også måt´ erfarn:
Maskiner afkalke og porcelæn suplér
samt knive og gafler og skeer m.m.
Fra mindre folk vi hører på
at de ej gulvet helt ka nå,
så derfor kan I stole på,
vi stadig stole kigger på.
Men 100 stole de koster kassen,
mon økonomien går i kanvassen?
Vi udendørs gør også rent
og stole vasker, det skal vær´ pænt,

Flagsnoren må skiftes,
så flaget op kan hisses.
Havebord´ne har det skidt,
de usikkert står, de vakler lidt.
Så nye må vi godt nok ha´,
så man kan nyde en solskinsdag.
I Kosmorama i Skælskør man ser,
reklamerne for huset her.
I Bytingsbladet os´ vi er,
jo, vi kan rigtig annoncér.
I huset her en masse sker
af klubber der så mange er:
En torsdagsklub og klub til bridge
og Chaplinklubben er et hit´s!
IT med Lykke mandag til 12,
og Mette Fys som aldrig går kold.
Og tirsdag tropper Jytte op
med gymnastik til hver en krop.
Og Viseværterne spiller op,
de næsten ej er til at stop
Gymnastik med stole og yoga flot,
jo, det er for mange rigtig hot!
Valodia udstiller rigtig tit:
Malerier i sort og hvidt
og farver der er ” ên mas´”,
jo, de gir den rigtig gas!
Generalforsamlinger der holdes her
for grundejerforeninger m.m.fl
Tennisklub, campister og digelag
og vinterbadere fra det kolde hav.
Her kurser er og Halloween
og juletræ for børn gik fin`!
Så skal familien holde fest,
ja, så er huset her, det allerbedst!
På fremtiden tænker vi ganske tit
for males, salen skal i hvidt.
At skifte gulv vi pønser på
det koster - det kan I stole på.
Vi ønsker huset skal stå klar,
for alle dem, der ønsker har.
Og Leo gør det hele rent,
om det er tidligt eller sent.

Til slut jeg rigtigt takke bør
jo dem der alt arbejdet gør:
Bestyrelsen som sidder her,
de alle ret beskedne er!
Men de må ofte knoklet hårdt
og lægge tid i en akkord,
for ordnes må så mange ting
jo, alt ska´ være plingeling!
Så store roser her fra mig,
til min bestyrelse så sej:
Ja, alle ska´ et hurra ha´
så let nu jeres buksebag!!

