Beretning for 2020.
Bisserup Forsamlingshus.
I denne her Coronatid vi meget sjældent mødtes,
men nu er tiden kommet, vi nu ej mer ska nødes,
for generalforsamlingen, den ska vi altså holde,
vi nu må rigtig varme os ved fællesskab udfolde.
Se jeg vil nu berette om, hvad 2020 bragte
af sager på vort bord - de sagte som usagte et nyt system for regnskab, det indkøbt har vores Jan,
han siger, det er bedre end det gamle, er det mon sandt?
Mon penge der i kassen kom, som han havd regnet med?
Af lejemål der var kun få, vor indtægt var ej fed!
Vi nu må håbe på Coronaen er slut,
så vi til næste år kan udbringe en salut!
Vi heldigvis havd Torsdagsklub og Bytings lejemål,
betalt de har ders faste del - på det vi sige skål!
Men lidt er sket i årets løb: Vi nye puder fik,
så alle stole nu kan dækkes, vor rumpe bli´r ej slidt!
På pilgrimsfærd med Jannik, vi dog ikke kunne gå,
vi måtte sløjfe det, han karantæne få.
Der var corona på kasernen, hvor han gik sin gang,
om vi vil prøve ham igen, det er en anden sang.
Et samarbejd med Biskoppen, det finder stadig sted,
et fællesmøde her til efteråret, regner vi da med,
hvor vi kan tale sammen, hvis knaster her vi ser,
vi fælles dem må løse, så der ej kanter er.
Med Slagelse Kommune, der har vi haft en sag:
Et pantebrev som lød på 330.000 på det lag,
som tegnet blev omkring 90, da vores hus blev bygget,
og ingen har siden på pantebrevet rykket.
Så sendte Slagelse et girokort på hele det beløb,
da jeg fik det, jeg ned til mus´ne krøb!
Men da vi i forhandling gik, så endte det da med,
at 100.000 måtte vi betale, det har nu fundet sted.
Til gengæld blev det pantebrev på resten af vor gæld
forlænget 10 år til, så det var da et held.
Kommunen har os forespurgt om P-pladsen her
Vi svared, vi var godt tilfreds med pladsen som den er.
Men nu er pladsen blevet ordnet og den er blev´t så flot,
så vi sir Byting og Kommune tak - det er rigtig godt!
På Facebook er vi nu stor tak til Erika,
Vi andre måtte melde pas men Erika, hun ka!

Vi håber på det næste år vil gi os lejemål,
så vi på vores slunkne kasse rigtig kan få kål
vi mangler gymnastik og ældreklub og bridge,
men Lykke er i gang med EDB med hendes freaks!
Vi mange fester ønske nu, nu er vi alle fri,
og noget tyder på, at vi alle snart kan skrig´:
Vi nu vil leve sammen, som før den Coronatid!
Så lej nu vort forsamlingshus, ja, brug det nu med flid!
En stor buket af tak bestyrelsen skal ha´,
der findes ikke mange ting, som at I ikke ka´,
så stor en tak til alle jer, jeg hermed nu vil gi´,
selv om I er så beskedne, så kan I ej bli´ fri!
Tak!

