Formandsberetning ved Abild Borgerforenings generalforsamling:
Set i bakspejlet har 2012 været et år med mange aktiviteter.
Mit år som formand bød ikke kun på nogle få møder i Borgerforeningen, men også en del møder omkring
den fortsatte udvikling i landsbyerne i Tønder Kommune.
Fællesmøde i Løgumkloster (Sanne & Jeg deltog)
Forskellige indlæg omkring styrkelse af landsbyerne
Netværk og erfaringsudveksling
Bustur arrangeret af Tønder Kommune
Møde de andre borgerforeninger
Se hvad de havde gang i
Tiltag for undgå fraflytning – Tiltrække nye borgere.
Strategi møde for den videre udvikling af kommunen, set ud fra de enkelte byer i kommunen
Inddrage borgerforeningerne mere
Eks. vedr. byggegrunde
Landsbypedel ordningen (Nina deltog)
Mulighed for assistance til forskellige opgaver.
Vedligehold, forbedringer, undervisning etc.
Ideer og ønsker nylig fremsendt
Mini seminarer (Sanne deltog)
Oprettelse og vedligehold af hjemmeside under Infoland
Hvordan søges midler til forskellige projekter.
I Borgerforeningens regi syntes jeg faktisk også vi har haft en hel del gang i forskellige projekter:

Ren Dag sammen med spejderne
Utrolig hvad der kan samles af skidt på få timer.
Sankt Hans Fest
Utraditionel tale omkring hvordan det er at være tilflytter til Abild
(Tak til Bo)
Tak til Arne Møller
By- og Sportsfest
Banko er en succes og med Per som opråber er det endog ganske fornøjeligt.
Dilletant
En god fest med stor deltagelse
Juletræs belysning
Festligt at se hvor flot lyset var sat op i december måned.
(Tak til det gode team der sørger for at det lykkes) – Særlig tak til Frank Kran

Herud over har Borgerforeningen sat forskellige projekter i gang i det forløbne år:
Få oprettet en ordentlig og aktiv hjemmeside for Abild By.
Den er fuldt op at køre og er nu og bliver løbende opdateret af Sanne.
Hjemmeside og Facebook linket sammen endnu flere brugere.
Trafiksikkerhed omkring Vennemosevej
Møder med Tønder Kommune
God dialog
Renovering er i gang ny belægning, nye fortove, belysning og trafikchikaner
Nedsat hastighed øst for Abild
Ny legeplads – Abild Kreativ Område
Ikke så nemt
Meget dyr – lidt naive – træ er pludselig meget dyr
Vi er i gang med at søge midler og har fra Kommunen fået tilsagn på kr. 35.000
Eget bidrag ca. kr. 50- 60.000
(Tak til Sanne)
Abild Borgerhus er kommet på plads
Flot at se hvor mange der har været i gang med at give en hånd med at få
huset gjort klar.
Nu skal det bare benyttes mest muligt.
Madlavningskursus
En succes og kommet godt fra start
(Stor tak til Jytte & Freddy for godt initiativ)
(Sanne for Internet arbejde)
Cykelbus ordning
Pilotprojekt (Mette og jeg til møde med kommunen)
Så alt i alt har det været et aktivt og godt år.

Det er flot at kunne se tilbage på alle de hænder og hoveder, der har været i gang med forskellige
aktiviteter året igennem.

I den forbindelse vil jeg rette en stor tak til Jer alle, for uden Jeres hjælp, var vi ikke nået der til, hvor vi er i
dag.

