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Formandens beretning til bestyrelsen 

Dette er beboerforeningens bestyrelsesformands skriftlige beretning til bestyrelsen vedrørende 
bestyrelsens aktiviteter i den forgangne periode. Beretningen fra formanden indgår i den beretning, som 
bestyrelsen aflægger til den ordinære generalforsamling. 

Beretning: 

Det har igen været et specielt år. Aktivitetsniveauet og den måde, hvorpå vi har kunnet afholde 
aktiviteter i den forgangne periode, har været præget af, at ophævelsen af Corona-restriktioner har 
gjort det muligt igen at afholde en masse arrangementer. Meget positivt har det været. 

 
Julearrangementer 
Vi gennemførte et julemarked med gløgg, æbleskiver og kakao samt adventskranseproduktion den 1. 
søndag i advent. Det, som var anderledes end tidligere, var, at de drikke og fødevarer, som blev 
serveret, var gratis. På den måde undgik vi at udveksle penge med den smitterisiko, det indebærer. Det 
fungerede faktisk så godt, at vi i bestyrelsen vil diskutere, om det er hensigtsmæssigt at videreføre den 
praksis. Vi havde også et Luciaoptog, der – ligesom de andre juleaktiviteter – skal afholdes igen. Dog vil 
vi i år forsøge at sænke optogets tophastighed, så endnu flere kan nå at nyde dets passage igennem 
Humleby. 
 

Fastelavnsfest 
Traditionen tro gennemførte vi en fastelavnsfest, hvor der blev slået til tønde og serveret slik og 
fastelavnsboller for at holde tøndeslagernes energiniveauer oppe. Med masser af børn og optog og sang 
og musik blev det en dag i den fornøjelige ende af spektret. Der er produceret en film fra 
fastelavnsfesten, og der vil blive lagt et link i Nabo samt på Humlebys hjemmeside. Også fremover vil vi 
prøve at lave en film, når festivitassen indbyder til det. 
 

Påskearrangement 
Som noget nyt afholdtes et påskearrangement i Humleby. Bestyrelsen var blevet adviseret om, at et 
påskearrangement til påske sandsynligvis ville blive præget af en vis håbløshed, fordi mange ville være 
bortrejst. Men, måske på grund af go reklame for arrangementet, som både bød på æggeløb og rebus, 
var fremmødet imponerende i antal (cirka 40 børn?). Den succes agter vi at gentage. Ligesom til 
fastelavn blev der lavet en film, som ligeledes vil blive gjort tilgængelig for offentligheden. 
 

Gadefesten  
Vores gadefest blev stort set afholdt, som man gjorde det inden Corona. Det var en spændende 
udfordring, fordi bestyrelsen med betydelig undtagelse af Anna Begga og Jørgen Fenham var ganske 
grøn udi at arrangere Humlebys legendariske gadefest. Meget omkring traditionerne var vi naturligvis 
uvidende om, men formanden er generelt meget tilfreds med indsatsen. Vi er i gang med en egentlig 
evaluering, hvor vi får input fra gaderepræsentanterne, og bestyrelsen vil på den baggrund udarbejde en 
drejebog, som man i fremtiden vil kunne henholde sig til i forhold til det praktiske. 
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Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover samarbejder med gaderne, som har ansvaret for indkøb til 
barerne ved gadefesten, så vi bestiller drikkelse og mad i fællesskab. På den måde håber vi, at vi får 
mindre stress og mere sjov i gaden for dem, der har ansvar for disse poster. 

 
Loppemarkedet 
Loppemarkedet på gadefesten har givet anledning til kraftig, men konstruktiv diskussion i bestyrelsen. 
Udfordringen er, at containeren, som skal skaffes/lejes til det tøj, der ikke bliver solgt, er blevet dyrere 
(og formanden vil muligvis ikke fremover kunne udlåne en hestetrailer til formålet da den er ved at blive 
solgt). Trods delte meninger om, hvorvidt det fortsat kan betale sig at afholde loppemarkedet (det er 
krævende), forsøger vi os igen til næste år. En mulighed er, at det i drejebogen specificeres, at 
loppemarkedsansvarlige i endnu bedre tid end hidtil skal sørge for transport (og eventuelt organisering 
af frivillige). Så kan transportudgifterne forhåbentlig holdes på et niveau, der gør, at loppemarkedet kan 
give et overskud. 
 

Snapsekåring 
Bestyrelsen gentager ikke bare succeserne fra det forgange år. Vi forhøjer indsatsen med en 
snapsekåring til november. Indtil nu er der tilmeldt 8 snapse fra Humleby, så der er lagt i karaflen til 
skarp konkurrence om, hvem der serverer den skarpeste af de skarpe. 
 

Afrunding 
Da kun to af bestyrelsens medlemmer har været med i bestyrelsesarbejdet fra før Corona-tiden, har vi 
som bestyrelse måttet prøve os frem, når vi som glade amatør-etnologer skulle prøve at rekonstruere 
Humlebys traditioner. Men bestyrelsen har afviklet flere store arrangementer – og formanden synes, det 
er gået rigtig godt, og fornemmer gode vibrationer fra Humlebys beboere. 
 
Formanden kan afslutningsvis berette, at bestyrelsen har besluttet at skrive et indlæg til hver udgivelse 
af Nabo (som har været flinke til løbende at minde bestyrelsen om at skrive, når ikke bestyrelsen selv 
har henvendt sig med noget). 

 

/Eva Fischer 


