Beretning 2019
Ved formand Stinna Søndergaard

Jubilæumsår
Odshelses 20. år markeres med 4 særarrangementer, hvoraf de 2 allerede er afholdt med succes. Gode
indslag, som er taget godt imod af publikum.
Januar måned præsenterede vi klarsyn med Christian Viborg, og arrangementet gik økonomisk i 0.
I marts havde vi besøg af Jim Lyngvild, og her endte vi ud med et mindre underskud, hvilket var forudset
pga. honorarets størrelse.
I september kan vi igen præsentere klarsyn med Marzcia, og i oktober kommer Ghita Ben David med en
healingskoncert.
Alle aktiviteter koncentreres omkring forsamlingshuset i Asnæs.

Efterårsmesse 2018
Igen interaktivt tema, hvor gæsterne involveres i videre omfang. Fornemmelse af færre antal besøgende –
252 (heraf 31 begge dage). Gæsterne kom senere på dagen end ”normalt”.
Messebanken flyttet til indgangen, hvor kun de messeansvarlige har haft adgang til pengene. Hjælperne har
stået for påsætning af armbånd.
Indgangen er rykket frem mod døren, for at skabe mere ro i foredragssalen.
Da vi skulle stille op til efterårsmessen opdagede vi, at vores rumdelere, som var opbevaret under scenen i
forsamlingshuset, var blevet vandskadet. Vi har henover vinteren fået skilt, vasket og samlet rumdelerne
igen, så de var fine og klar til forårsmessen.

Forårsmesse 2019
Jubilæumsåret startede med et brag af en messe. Entré var sat til 20 kr. i anledning af jubilæum, og salen
summede af gæster – 440 besøgende i alt (66 flere end sidste år). Der var også arrangeret gratis lagkage til
de første 20 gæster hver dag.
De mange gæster resulterede i en særlig udfordring, idet lotteriet blev udsolgt allerede inden middag
lørdag. Så vi traf en hurtig beslutning og stablede et ekstra lotteri på benene, og med hjælp fra gavmilde
standholdere, og gaver købt i Asnæs Centret lykkedes det. Tak til standholderne for stor velvillighed og
gavmildhed!

Foredragene blev sammensat anderledes på forårsmessen, og det gav plads til nogle spændende
kombinationer i programmet. Der blev også rokereret rundt på standholderne, så man ikke havde sin
”sædvanlige” plads. Som altid har vi forskellige reaktioner på sådan nogle tiltag, og vi arbejder videre med
de tilbagemeldinger, som vi har fået.

Bestyrelsen
Der er investeret i nye skilte til ophæng i lygtepælene i Asnæs by op til messerne, og der er også købt
strandflag, som kan markere messen ved forsamlingshuset.
Og så er det et farvel og tak fra Gittemaja, Nina og Stinna.
Stor tak til Gittemaja for dit store arbejde med hjemmesiden og mailboksen samt booking af standholdere.
Dit overblik og tilgang til standholderne og din idérigdom vil blive savnet i det fremtidige arbejde. Dit
arbejde er uvurderligt.
Stor tak til Nina, vores messemor, for dit store arbejde med alt det praktiske omkring messen, for
kontakten til forsamlingshuset, og for at sikre og understøtte den gode stemning under selve messen. Dit
gode humør og energiarbejde vil i den grad blive savnet i det fremtidige arbejde. Dit arbejde er uvurderligt.
Jeg vil gerne sige tak til Odshelse for 14 spændende år. Jeg nåede at være formand i 9 år, og personligt ville
jeg gerne have taget et år mere – jubilæumsåret ud – for at sikre vidensdeling og klæde en ny bestyrelse
ordentligt på til at køre messen videre. Men det ville omstændighederne i bestyrelsen ikke, så jeg ønsker
alle god vind fremover.
Og overgiver hermed min sidste beretning til generalforsamlingen
04.04.19

