Verksamhetsberättelse ÖRBYHUS.NU för verksamhetsåret 181001 -190930
Styrelsen hade under året följande sammansättning:
Ordförande:

Malou Blomstedt

Sekreterare:

Eric Bolander

Kassör:

Eva Bolander

Ledamöter:

Susanna Björk

Yannice Gustafsson

Ingela Gustafsson

Åke Fransson

Ersättare:

Daniel Wennman
Vakant

Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda möten, samt ett antal informella träffar för att
planlägga, genomföra samt utvärdera Örbyhusdagen 2019 samt för att starta upp planeringsprocessen för
Örbyhusdagen 2020.
Vädret var förhållande vis bra, mycket regn på fredagskvällen under uppbyggnadsfasen som avtog under
natten och i drog bort tidigt på förmiddagen.. Det är alltid svårt att exakt uppskatta antalet besökare men
mycket folk var det, inte riktigt lika många som föregående år men väldigt många. Årets artister var Adrian
Macéus, Maja Söderström, Sandra Dahlberg och Prinsessan och Prinskörven. På nytt genomfördes ”Stjärna
för en dag” med två deltagare samt en Cup Cake-tävling. Sammanlagt 53 knallar och föreningar,
(föregående år 54), deltog med stånd under dagen. Vi hade Ronnie Manfredsson som visade upp och lät
publiken prova på parkour under dagen. Old Steel Cruisers visade upp sina bilar i sedvanlig ordning, även
Knatteloppet gick av stapeln som brukligt är. Fastighetsbyrån hade Ansiktsmålning.
Vi lyckades engagera ett Tivoli, Davids Tivoli, till årets marknad. De kom och startade upp sina attraktioner
redan på fredagskvällen och sedan under hela marknadsdagen. Detta var mycket uppskattat av våra yngre
besökare. Även tivolit tyckte att det var lyckat och kommer gärna igen till nästa år
Ett stort tack riktas till alla sponsorer, volontärer och till Vendelbadet som sedvanligt hade sin
säsongspremiär denna dag. Styrelsen vill varmt tacka Ingvar ”Igge” Persson för den stora insatsen han
gjorde med försäljning av lotter inför dagen.
Ett speciellt tack till Fredrik Pettersson, Johan Larsson, Mats Gorgny och Jonas Carlström med all hjälp
inför och under dagen.
Utöver Örbyhusdagen anordnade föreningen en ”Loppis” i skolans matsal den 21 oktober. Under dagen
såldes det från 25 bord. Dagen gav ett överskott på 600 kronor.
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Kvitterkvällar
Har haft fem möten 2019. Gruppen bestod i år av Ingela Gustafsson, Berit Andersson, Camilla Axelsson
Gunnel Bodin, Linnea Eriksson, Annika Gadle, Åsa Pineur.
Tanken var att det skulle vara 3 Kvitterkvällar, men tyvärr blev första gången inställd på grund av åska och
regn.
God uppslutning de andra kvällarna. Lott och fika försäljning till överkomligt pris var lika omtyckt som
förut.
Under hösten kommer vi att ha några nya aktiviteter.
Åretsöverskott, drygt 20 000: - kommer att skickas till Cancerfonden och Barn Cancerfonden. Att detta inte
redan gjorts beror på att man arbetet med att försöka hinna med att genomföra den inställda kvällen under
hösten.
Rallygruppen planlagde och planerade allt inför tävlingen under Åkes goda ledning Mycket jobb lades ner
på att hitta på kluriga utmaningar vid alla kontroller. Slottsrallyt genomfördes som vanligt med ett rekordartat
antal ekipage, hela 41 fordon deltog.

Gruppen bestod i år av, Åke Fransson, Annika Ahlenbring, Mattias Bergström, Eric Bolander,
PelleForsberg, Gunnar Bergström, Börje Pettersson, Lars Pettersson.
Inför nästkommande år behövs det rekryteras ett antal volontärer som kan ställa upp med allt från
lottförsäljning till röjning efter Örbyhusdagen.
Förfrågan har kommit om vi inte kan arrangera midsommarfirande på Idrottsplatsen så vi lyssnar om det
finns några intresserade att, under föreningens ansvar, hålla i ett sådant arrangemang till nästa år.

Örbyhus den 22 oktober 2019

Malou Blomstedt

Eva Bolander

Eric Bolander

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Susanna Björk

Yannice Gustafsson

Åke Fransson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ingela Gustafsson
Ledamot
Verksamhetsberättelse 2019

Sid 2

