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Formandens beretning ved årsmødet 2017 for Ravnsnæskassen
Beretning for 2016
Der er 59 som har indbetalt det frivillige kontingent på 100 kr. Vi havde således 59 medlemmer i 2016. Jeg
synes det er rigtig dejligt, at så mange har sluttet op om det. Der er endnu ikke udsendt opkrævning for
2017. Det vil vi gøre samtidig med, at vi udsender referat fra dette møde, og håber selvfølgelig at mindst
lige så mange vil slutte op om initiativet i 2017.
Lad mig lige starte med at repetere, hvad vi skal med Ravnsnæskassen:
Formålet med Ravnsnæskassen
Formålet er at skabe mulighed for aktiviteter, der ikke kan rummes inden for grundejerforeningen
Ravnsnæs´ rammer. Ravnsnæskassen skal varetage grundejernes fælles interesser, samt give mulighed for
at yde økonomisk støtte til initiativer, der fremmer det gode naboskab fx gennem hyggeligt samvær, eller
fester o.l.
Med de mange medlemmer har vi nu fået en lille grundkapital at gøre godt med. Vi har ikke brugt nogen af
pengene ud over administrationsbidraget til Grundejerforeningen, aftalt til 5 % af indbetalingerne. Når vi
ikke har brugt penge, så hænger det sammen med, at vi ikke har fået anmodninger om hjælp til de
arrangementer, der har været. Der har været løbende kontakt med ”Børnegruppen” og vi har sagt til dem,
at Ravnsnæskassen gerne vil stå som økonomisk garant for arrangementer, hvor det ikke går som forventet,
og det er de helt tilfredse med. Det tager nok noget tid at finde ud af hvordan kassen skal bruges.
Til gengæld har vi så en lille kapital, så vi virkelig har muligheden for at yde en økonomisk sikkerhed for
arrangementer.
Det skal lige finde sin form, hvordan Ravnsnæskassen skal agere, men jeg håber, at den på en eller anden
måde kan være kan være med til at støtte op om vores lille lokalsamfund og at vi kommer til at kende
hinanden lidt bedre. Hvis man har mødt nogen ved et eller andet fælles arrangement, vil man også helt
naturligt hilse på hinanden, når man mødes på vejen og på den måde fremmer man det gode naboskab i
bred forstand.
Selv om man ikke direkte deltager lige nu, synes jeg, det er positivt at vide, at der foregår noget, hvor man
ville være velkommen hvis man skulle få lyst.
Man ved jo fra undersøgelser, at godt naboskab er det, som gør mennesker mest tilfredse, så det er jo værd
at fremme.
Vi efterlyser til stadighed gode ideer. Men det kan jo altid være svært at få sådanne ideer frem i lyset. Jeg
har hørt om lukkede Facebook grupper. Måske kunne man oprette sådan en, for de medlemmer af
Ravnsnæskassen som har lyst til at være med. På den måde ville det være nemt at lancere en ide og få
respons på, om der er nogen, der har lyst til at være med.

