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20. juni 2021

Endelig! - Endelig blev ombygningen færdig!
Det var en stor lettelse, den dag vi kunne lave afleveringsforretning med JOSK, og en dag vi
havde glædet os meget til.
Desværre kunne vi jo ikke åbne BIS'koppens Café eller andre aktiviteter.
Men bestyrelsesmøder, det kunne vi holde, for der var stadig meget, der skulle gøres og
forberedes til den dag, landet fik lov at åbne caféer igen.
Da vi kun har haft åbent nogle måneder, er der ikke så meget at berette, så jeg vil fortælle
jer lidt om hvad bestyrelsen har lavet og forberedt, mens vi alle ventede på åbning af
samfundet.
Vi havde søgt penge til et billardbord og nu var det på tide at få indkøbt bordet. Som I ved
er der nu en fuldt udstyret billardsalon og -klub, der holder til på førstesalen.
Vi har også indkøbt to dartspil, et til udendørs brug og et til indendørs brug, så hvis nogen
vil lave en dartklub, et det nu også muligt.
Hvordan med alle bøgerne? Hvor skulle de være og hvordan skulle nye reoler se ud? Kim
fandt nogle brugte kontorreoler og vi er godt tilfredse med resultatet.
Caféborde fandt vi brugt på DBA, de blev bragt herover med fragtmanden.
De store borde fra salen havde vi tænkt skulle deles i to og have nye ben og træ kanter. Det
blev også gjort.
Vi har også anskaffet fine genopladelige lamper til bordene og det fungerer fint i forhold til
de, der aldrig havde strøm, som vi havde før.
Teleslyngeanlæg havde vi ikke fået installeret endnu. Det er et krav, siden 2016 ved
nybygning eller ombygning, at der installeres teleslyngeanlæg. Vi har søgt forskellige fonde
og har nu fået tilskud på 25.000 af kommunen. Vi har fået et tilbud og inden længe er det
også på plads.
Så var der den niveaufri adgang. Hvordan kunne det lade sig gøre og hvordan skulle den se
ud. Ja, ja, ting tager tid, men nu er den her og er både pæn og funktionel.
Vores folder har også været gennem maskinen og teksten er rettet og ved næste optryk
kommer der også nye billeder i.

Børnehjørne er også noget vi har talt en del om. Jeg har hele tiden haft den idé, at der skulle
være et sted hvor børn specifikt kunne se, at det var legeområde. Vi har nu fået etableret
dette hjørne og som I måske har set, så kan børnehjørnet udbygges til scene, som
optrædende kan gøre brug af. Jeg er meget tilfreds med resultatet og håber, at børn og
forældre kan se idéen med legeområdet.
Som de fleste har bemærket, har vi også købt nye havestole og dertil hørende hynder. Vi er
glade for den gode respons vi har fået fra jer. Disse er anskaffet via en donation fra Nordea
Fonden.
En projektor har vi også fået anskaffet til salen, så vi fremover kan afholde foredrag med
billeder til eller vi kan vise fodboldkampe, hvor vi eksempelvis vil vise EM
fodboldkampen mellem Rusland og Danmark i morgen mandag.
Videnskabsforedragene fra Århus Universitet havde nogle af os hørt i Kosmorama og dem
kunne vi godt tænke os at få til BIS'koppen. Det lod vente på sig, men nu er vi i gang og vi
fortsætter til efteråret med at afholde disse foredrag. Det hører I nærmere om.
I Hestestalden er der fortsat strikkecafé og vi har desuden fået en symaskine og flere er på
vej, hvis nogen skulle have lyst til at starte en syklub.
Andre kreative ting er også velkomne og mulige, bare kom frem og sig frem.
Til sidst vil jeg omtale vores sommer musikarrangementer, som jo begyndte i lørdags. Det
var en stor fornøjelse at sidde i solen og høre dejlig musik og se alle de glade mennesker der
var kommet. Det næste musikarrangement er på næste lørdag kl 11.
Vi er nu 210 medlemmer og vi glæder os over, at så mange støtter op om Landsbyhuset
BIS’koppen.
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