Formandens beretning 2014
Foreningen har nu eksisteret knap et år – har 106 medlemmer og vokser støt og roligt. Der er
stadig åbent for nye medlemmer, da vi i foreningsregi endnu ikke har måttet sige nej til nogen
ved arrangementerne.
Dette år har for os i bestyrelsen været et år, hvor vi har skullet finde os selv som forening hvilken vej, ville vi gå? Vi har holdt mange møder også med cafeen, således at vi kunne få en
god og velfungerende forening – noget er lykkedes, andet ikke. Men vi gør vores bedste, har et
godt samarbejde og synes, det er sjovt! Her skal rettes en stor tak til Eric og Heidi, som i sin tid
gik med på ideen og som gang på gang sørger for god mad til os til rimelig pris.
I vores formålsparagraf nævnes, at cafeen skal være et samlingssted, hvor ideer opstår, og
aktiviteter kan sættes i gang, og i invitationerne lægges der op til, at medlemmerne kan komme
med korte indlæg, der vedrører Rågeleje. Jeg vil gerne i den forbindelse understrege, at det er
bestyrelsen, der sætter rammerne ved at lave arrangementerne, men medlemmerne, der skal
fylde i – så har I en ide eller en aktivitet, som I måske kan få andre med på, så kom med den,
men det er jer, der står for den!
Arrangementer i det forløbne år – i alt ni planlagte
September: Uffe Raahede, Fællessang og fortælling
Oktober: Vinsmagning (aflyst p.g.a. manglende tilslutning)
November: Den Spanske Musik-og Kulturforening
December: Uflugt til Musehøj med efterflg. gløgg og æbleskiver på cafeen (aflyst p.g.a.
manglende tilslutning)
Januar: Fællesspisning
Februar: Birgith Sloth, rejseindtryk fra Uzbekistan
Marts: Liv Appel, Bronzealderen i Rågelejeområdet
April: Uffe Raahede: 60 år er ingen evighed -fællessang og fortælling
Maj: Fællesspisning
Den manglende tilslutning til de to aflyste arrangementer skyldes for vinaftenens
vedkommende en planlægning, der ikke var god nok fra vores side – for Musehøj
arrangementet formentlig, at december måned er en måned, hvor det er svært at samle folk til
den slags. Så det har vi lært af!

Programmet for aftenerne er valgt ud fra medlemmernes ønsker samt ud fra, hvad vi selv har
haft af kontakter – og selvfølgelig også under hensyntagen til pris. Vi prøver i bestyrelsen at
sammensætte programmet så varieret som muligt og er altid åbne overfor forslag til
kommende arrangementer. Det har i foråret været muligt at lave nogle gode og velbesøgte
arrangementer til meget rimelig pris, idet både Uffe Raahede og Birgith Sloth kun har fået en
symbolsk betaling for deres indsats. Stor tak til dem begge!
Vi vil gerne bagefter have jeres mening om det forløbne års arrangementer samt evt. forslag til
nye arrangementer, så vi får det med i vores fremtidige planlægning!
Ansøgninger om økonomisk støtte
På opfordring af Uffe Raahede sendte foreningen i efteråret Grundtvigsk Forum og Det grønne
Hus i Helsinge en ansøgning om penge til henholdsvis højskolesangbøger og el-klaver, men fik
afslag begge steder. Vi overvejer nu at søge Gribskov kommunes tilskudspuljer - kulturrådets
pulje samt kommunens nye landsbypulje - om diverse støtte.
PR
Foreningens folder, som lægges på cafeen samt hos Spar købmanden på Hesselbjergvej, står
Mads Haugsted for. En folder med generelle oplysninger om foreningen er på vej – heri er det
så planen at lægge det aktuelle program. Stor tak til Mads for hans kreativitet! Mht. trykningen
har Mads ikke længere mulighed for trykke, så vi arbejder på at finde en anden løsning!
Derudover optræder foreningen på nettet på www.raageleje.dk, hvor man kan læse alt om
”Cafe ved Strandens Venner” under foreninger. Webmaster Berit Aagesen, som arbejder på
www.gribskovavisen.dk, og som for nylig har oprettet en Rågeleje Facebook side, er med til at
give foreningen PR ad disse kanaler. Stor tak til Berit, som har fulgt os fra den spæde start!
Musikledsagelse
Ved fællessang har vi været så heldige at få Uffe Raahede (el-orgel), Jørgen Bjerking (guitar) og
Grethe Egedal (tværfløjte) til at akkompagnere os. Tak til jer for jeres indsats!
Er der andre, der kan spille på et eller andet og som har lyst til ind imellem at akkompagnere til
fællessang, hører vi meget gerne fra jer. Vi beslutter på forhånd sammen, hvad der skal synges!
Revision af regnskab
Regnskabet for 2013 er revideret og godkendt af foreningens revisor Poul Erik Skelgaard. Tak til
Poul Erik!

Efterårets program byder på følgende
26/ 9: ”Mennesker, jeg har mødt” - visesang med Eddie Van Luthje Trio
31/10: Fællespisning
28/11: ”Vinsmagning og foredrag” v. Dehlholm Vin - efterfølgende middag
Det er lidt dyrere arrangementer end i foråret, bortset fra fællesspisningen, men bestyrelsen
har besluttet at bruge en del af de penge, vi har stående på kontoen, som tilskud til
entréprisen, så den kan holdes på et rimeligt plan.

-------

Afslutningsvis vil jeg gerne takke jer alle, fordi I har støttet op om foreningen. Som sagt har vi
brugt dette første år til at finde vores ben og vil i det kommende år arbejde ud fra indhøstede
erfaringer samt jeres forslag, sådan at vi fortsat har en aktiv og velfungerende ”Cafe Ved
Strandens Venner”.

