Endre Bygdegård, Miljöcertifierad av Bygdegårdarnas Riksförbund

Endre bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2020
Fakta om året som gått:
Medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
Föreningens medlemmar har köpt andelar i bygdegården, därför tas ingen medlemsavgift ut.
Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Övriga ledmöter

Kenth Gränefjord
Harald Hoffman
Niclas Pettersson
Gunilla Karlsson
Birgitta Hallgren
Nils Gardell
Lena Hellgren
Ivan Larsson

Suppleanter:

Göran Allqvie
Håkan Jacobsson
Björn Andersson
Roger Karlsson
Gertrud Karlsson
Anders Lundberg

Revisorer:

Sven Ringqvist
Karl-Ola Häglund
Emilia Stengård och Yvonne Lindvall

Revisorsuppleanter:

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten

Verksamhet 2020:
På grund av pandemin Covid-19 så blev det mesta av verksamheten under året inställd med
några få undantag.
Årsmötet den 23 februari med 21 personer närvarande.
Bygdegårdsföreningen har tagit över ansvaret för fagningen i Allekvia änge från Röda korset.
Fagningen skedde med hjälp av skolklasser och frivilliga i trakten i slutet av april och början
av maj.

Den årliga vårstädningen genomfördes den 4 och 5 maj. Två kvällar där Endreborna
gemensamt storstädade både ute och inne i Bygdegården. Birgitta med flera fixade kaffe och
smörgåsar.
Slåtter i Allekvia änge genomfördes i juli.
Bygdegårdsföreningen har ingen vaktmästare, utan styrelse och suppleanter turas om att
städa.
Underhåll och investeringar sker fortlöpande. På grund av pandemin och fönsterbytet för två
år sedan har vi legat lågt detta år.
Bygdegården har under året hyrts ut vid 123 tillfällen. Av dessa är 24 ungdomsuthyrning i
form av 4H, 3st och bordtennisungdomar 21 st.
Harald och Greta Hoffman svarade för bokningar och fin service till gästerna.
Endrebladet – som påminner om kommande aktiviteter i socknen skickas ut 3 ggr per år till ca
220 hushåll. Anna-Lena Svensson är ansvarig för detta.
Förvaltningsberättelse:
Se resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse i särskild bilaga.
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___________________________
Kenth Gränefjord, ordförande

____________________________
Harald Hoffman, vice ordförande

___________________________
Birgitta Hallgren, kassör

____________________________
Niclas Pettersson, sekreterare

___________________________
Ivan Larsson, ledamot

____________________________
Gunilla Karlsson, vice sekreterare
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Nils Gardell, ledamot

____________________________
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Verksamhetsplan 2021:
30 april

Majbrasa?

April – maj Fagning i Allekvia änge
Maj

Vårstädning i och utanför bygdegården

7 maj

Cadillac band?

Juli

Slåtter i Allekvia änge

Oktober

Oktoberfest

November

Höstmarknad

Öl- eller vinprovning.

