Formandens beretning 2020

Kære medlemmer af Liseleje Borgerforening.
Jeg sidder nu, og kigger tilbage på mit første år som formand for Liseleje Borgerforening. Da jeg meldte mig
som kandidat til formandsposten, var det aldeles umuligt at forudsige hvad der var i vente.
2020 har været et usædvanligt år for os alle. Det gælder selvfølgelig også for Liseleje Borgerforening. Stort
set alle arrangementer som Borgerforeningen plejer at afholde, har vi desværre været nødt til at aflyse for
at overholde de retningslinjer, som løbende har været meldt ud fra myndighederne.
Når Borgerforeningen ikke er vært ved forskellige arrangementer hen over sommeren, medfører det helt
automatisk, at Borgerforeningen bliver mindre synlig end hvad I er vant til.
Jeg kan dog forvisse jer alle om, at bestyrelsen i Liseleje Borgerforening har fuldt fokus på at komme stærkt
tilbage i 2021, naturligvis forudsat at situationen og myndighederne tillader det!
Jf. foreningens vedtægter §2 Stk. 1, er ”Foreningens formål at varetage Liselejes interesse for udvikling,
miljø og forskønnelse. Dette kan ske i samarbejde med medlemmerne, offentlige instanser, samt andre
lokale foreninger og privatpersoner.”
Det har, i 2020, været meget vigtigt for hele Borgerforeningens bestyrelse at leve op til foreningens
formålsparagraf indenfor de givne muligheder.
Vi har derfor fortsat den naturlige udvikling, efter sidste års renovering af Torvet, med en yderligere
forskønnelse af Parken, som samtidig er blevet åbnet mere op ud mod Torvet, så der nu er et mere
naturligt flow mellem Parken og Torvet.
Parkly er blevet forsynet med bogskabe, og flere af de gamle borde/bænkesæt er blevet fjernet sammen
med vippen, som desværre ikke kunne reddes.
Vi har hyret en lokal kunstner, som på mest fantastiske vis, har udsmykket flere bænke og gamle triste
elskabe i bybilledet.
Liseleje Borgerforening, har også fået en helt ny hjemmeside i løbet af det forgangne år. Det viste sig
desværre, at vores gamle hjemmeside var forholdsvis nem at ”hacke”, hvorfor den blev lukket helt ned i
starten af sommeren. Det var desværre en større opgave en forventet, men nu er vi heldigvis på plads med
en ny flot hjemmeside som vi håber I vil tage godt imod. Fremover vil I og alle andre kunne finde os på
www.liseleje.dk. Sig endelig til, hvis I har ris og ros eller gode inputs til nye eller ændrede features på siden.
Da vi, som tidligere beskrevet, ikke har været i stand til at afholde alle de arrangementer vi plejer, har vi
naturligvis heller ikke fået de samme indtægter til foreningen. Der skal derfor lyde en kæmpe stor tak til
alle jer, der med jeres medlemskab støtter op om os og vores fortsatte virke!
Ligesom I har vist at I er der for os, lover vi at vi nok skal gengælde den tillid, og forsat være der for jer i
fremtiden.
Afslutningsvis vil jeg også give en stor tak til Købmand Niels Vad, som i august overraskede Liseleje
Borgerforening med en donation fra ham og KFI Erhvervsdrivende Fond, på hele 50.000,00 kroner. En
donation, som blev givet til Liseleje Borgerforening som kompensation for de udeblevne indtægter, og som

gør det muligt for foreningen at fortsætte med at medvirke til Liselejes udvikling, miljø og forskønnelse i
2021.

Tak for i år, og på gensyn i 2021!
På bestyrelsens vegne

Lars Bern
Formand

