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Formandens klumme
Først vil jeg benytte lejligheden til, at ønske jer alle et godt nytår.
Vi er nu godt inde i det nye år 2011 og andet steds her i bladet
annonceres årets første aktiviteter i Krejbjerg Borger &
Idrætsforening.
Egentlig burde jeg ikke skrive denne klumme, da der jo som
bekendt var generalforsamling tirsdag 11. januar. En generalforsamling hvor jeg og 2 andre bestyrelsesmedlemmer havde meddelt vores
afgang, for at skabe plads til nye medlemmer af bestyrelsen, og for
på den måde at imødekomme nye kræfter og tiltag i foreningen.
Sådan skulle det ikke gå. For første gang i mange år kunne vi ikke
”fylde” pladserne i bestyrelsen, hvilket er noget der kan give en
afgående formand et ægte mareridt og virkelig gøre afgangen til en
dårlig oplevelse.
Når jeg ser tilbage på det år der er gået, ser jeg det som mange
andre byer i vores nærområde kikker på, med en vis misundelse. Vi
er en af de små byer i Skive kommune, men vi formår at opretholde
et rigt og varieret foreningsliv som berører os alle på den ene eller
den anden måde. Et foreningsliv som tilbyder en vifte af oplevelser,
både for os der bor i byen, men også henvender sig til mange i vore
nabobyer og meget længere væk.
Lad mig her nævne at ca. 120 personer hver uge kommer for at lave
gymnastik, ja nogle kommer helt fra Fjerritslev, for ikke at glemme
sidste års Midsommerfest med næsten 400 deltagere.
Sidder man en aften og keder sig, kan man gå på nettet og opleve
det hele igen og igen i det store fotogalleri på byens hjemmeside, en
hjemmeside som i kvalitet overgår mange andre og meget større
byers hjemmesider.
Skal man sælge huset, bruges vendingen ”et rigt foreningsliv” da
også ivrigt.
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Siden vi i 2004 mistede vores købmand, har
først borgerforeningen
og idrætsforeningen og
siden Krejbjerg Borger
& Idrætsforening efter
min mening været en
stor del af det, at holde
sammen på byen, i
form af de aktiviteter
der tilbydes. Aktiviteter
som altid bakkes op af
et stort antal tilmeldinger til de enkelte arrangementer, og som jeg
derfor mener rammer det der ønskes i et samfund som vores.
Om der fremover skal være flere eller færre arrangementer, vil jeg
ikke afgøre, men et er sikkert - uden en fuldtallig bestyrelse med
visioner for fremtiden og den store opbakning fra medlemmerne,
lader det sig ikke gøre.
Det er derfor mit ønske at vi alle hver især gør op med os selv, om vi
vil ”det rige foreningsliv” her i byen og om vi er villige til at give en
ydelse, i form af bestyrelsesarbejde i 2 år.
Dette er en appel til alle her i byen, og jeg vil opfordre så mange
som muligt til at møde op og deltage i debatten 1. februar.
Med ønsket om at kong vinter snart trækker sig tilbage og giver
plads til foråret.

Bjarne Støjberg
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Fællesspisning
fredag 28. februar 2011 kl.18.30
På fredag starter vi året med fællesspisning.
Ivan Andersen er chef i køkkenet og menuen er som følger:
Mørbrad i flødesauce med hvide kartofler og tilbehør.
Issuprice a lá Ivan, kaffe, te og småkager.
Vin, øl og vand kan købes til de sædvanlige priser.
Husk tilmelding senest onsdag på listen i forsamlingshuset, til BS
på tlf. 97 56 31 45 eller www.krejbjerg.dk

Bemærk!!
Da der denne aften spilles
VM semifinale i herrehåndbold, forhåbentlig med
dansk deltagelse, starter vi
allerede kl. 18.30.
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Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag 1. februar 2011 kl. 19.30
Da det ikke lykkes at genbesætte alle pladser i bestyrelsen på
den ordinære generalforsamling
11. januar, indkalder vi hermed
til ekstraordinær
generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Debat vedrørende foreningens fremtid.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.
Herefter er foreningen vært med ”smørrebrød og øl” m.m.
Da foreningens vedtægter dikterer 7 medlemmer i bestyrelsen, er
det meget vigtigt at så mange som muligt møder op på denne aften
og deltager i diskussionen om foreningens fremtid. Overvej inden du
kommer om du vil gå ind i foreningens bestyrelse for en 2 årig
periode.
Se i øvrigt formandens klumme andetsteds i bladet.
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Fastelavnsfest
søndag 6. marts 2011 kl. 14.00
Så er det igen på tide at komme i ”gemmerne” og finde udklædningstøjet frem.
Traditionen tro starter vi med at slå katten af tønden med efterfølgende kåring af årets kattedronninger og konger.
Herefter tages der et gruppebillede af alle de udklædte.
Der serveres kaffe, brød og boller.
Samtidig spiller vi op til dans og leg i salen med discorytmer og røg.
Entré voksne 40,- børn 20,Prisen er inkl. kaffe/te, franskbrød med pålæg og hjemmebagte
fastelavnsboller.
Øl, vand og pølser med brød kan købes.
Da der er små overraskelser til børnene er tilmelding nødvendig
senest 3. marts i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
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Arrangementer 2011
28. januar

Fællesspisning

1. februar

Ekstraordinær generalforsamling

6. marts

Fastelavnsfest

13. marts

Gymnastikopvisning i Balling Hallen

26. marts

Badmintonstævne

29. april

Fællesspisning

07. maj

Fælles oprydningsdag

16- 23 juni

Byfest uge 2011

24. september

Høstfest

28. oktober

Fællesspisning

02. december

Julefællesspisning

03. december

Julelotteri

27. december

Børnenes juletræ
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