Beretning for LST for året 2016:
Året 2016 ligger bag os. I sandhed et år der har bragt ændringer med sig ikke kun ude i verden men også i
LST. Året startede med dramatik, da det blev nødvendigt at indkalde til extraordinær generalforsamling for at
sikre vores foreningens overlevelse. Det lykkedes og vi fik tilstrækkeligt med opstillede, til at vi kunne danne
en ny bestyrelse der var stor nok til at løfte opgaven der lå forude.
En af opgaverne var at skabe rum til større involvering af medlemmerne i foreningens arrangementer.
Opgaven blev sat i værk af Mette, som i høj grad har trukket læsset med at få samlet de mange aktive
medlemmer vi har. Det gav en super god medlemsinvolvering i vores arrangementer.
Vi fik gennemført otte arrangementer, Fastelavn, Løvspringsturen, Sankt Hans, Sommerfesten,
Mortensaften, november jazz, Julebanko og ikke mindst sodavandsdiskoteket, som vi for første gang fik
udvidet til 2 aftener. Desværre lykkes det os ikke at gennemføre stjerner over Lisbjerg hvilket dog kan
tilskrives vejrguderne.
Desværre har vi igen i år været ude for et indbrud i vores forsamlingshus med skader på vores
køkkeninventar til følge. Forsikringen har dækket skaden og vi er i gang med at se om vi kan få kommunen
til at dække udskiftning af vinduerne i bygningen til en mere indbrudssikker standard.
I forbindelse med General forsamlingen har Steffen valgt ikke at genopstille. Jeg vil gerne takke Steffen for
den store bidrag han har ydet i bestyrelsen de sidste 4 år, jeg er sikker på vi vil komme til at savne hans
indsats.
Nu står vi på kanten af et 2017, der kommer med nye opgaver og ikke mindst udfordringer. Nogen af de ting
vi skal have forholdt os til er, om vi skal fortsætte med at leje laden, om vi skal have bygget køkkenet om i
2017 og ikke mindst hvordan vi fortsætter med at få både de gamle og nye beboere i Lisbjerg og opland til at
være aktive medlemmer i vores forening.
Tak for godt samarbejde i 2016 både til bestyrelsen og de mange frivillige og almindeligt deltagende
beboere. Jeg håber I alle er klar til, at deltage i 2017

