
Til medlemmer af Stokkemarke Beboerforening 

Samtidig med, at bestyrelsen i Stokkemarke Beboerforening ønsker medlemmerne et godt nytår, er det 
også tiden, hvor medlemskabet fornyes. Bestyrelsen håber, at man stadig er interesseret i at bakke op om 
foreningen. 

Indbetaling af kontingent på 100 kroner for 2021 vil kunne foretages på vedlagte girokort, ved indsættelse 
på foreningens konto 0693 2892110569 med angivelse af indbetaler eller ved betaling til et af følgende 
bestyrelsesmedlemmer: Solveig Clausen, Lise Andersen, Kaj Andersen, John Rasmussen eller Boye Clausen. 

2020 har, ligesom for alle andre foreninger, været noget anderledes på grund af Corona-pandemien. Meget 
lidt har kunnet planlægges eller kunnet gennemføres. Kulturhuset har i perioder været lukket ned og er det 
igen. Sct. Hans på Mejerigrunden blev ikke ”markedsført” særlig aktivt pga. forsamlingsbegrænsningerne, 
men blev dog gennemført med pænt fremmøde ved selve afbrændingen og i flot vejr. På mejerigrunden er 
der i øvrigt i 2020 blevet plantet lidt flere træer, der med tiden gerne skulle komme til at sætte sit præg.  

Som følge af nævnte corona-situation har bestyrelsen derfor, sammen med andre frivillige, mest 
koncentreret sig om de sædvanlige opgaver med rejsning af flagallé ved særlige lejligheder og opsætning og 
pasning af blomsterkasser, der igen i 2020 har været til glæde for såvel byens borgere som for 
trafikanterne. 

Det traditionelle arrangement omkring juletræstændingen med nisseoptog, julemand og glögg-salg kunne 
heller ikke ansvarligt gennemføres. Juletræet blev dog tændt og det blev alligevel jul!  

Som nævnt tidligere er sponsoratet fra OK nu godt i gang, idet der ved hver tankning i Brugsen tilfalder 
Beboerforeningen et beløb. Heldigvis tanker mange i Brugsen, hvilket så både gavner Brugsen og 
Beboerforeningen. Der er i begge bestyrelser (Brugsen og Beboerforeningen) enighed om, at man vil 
forsøge at lave et fællesarrangement for disse sponsormidler således, at det vil kunne komme begge 
foreningers medlemmer til gavn og glæde.  

I den øjeblikkelige corona-situation, er det dog ikke muligt at fastlægge noget nærmere, ligesom det heller 
ikke vil være muligt, at fastlægge en generalforsamlingsdato i Beboerforeningen. Når det bliver aktuelt, vil 
begge arrangementer blive annonceret i Ugeavisen, ved opslag i Brugsen og hos bageren samt ved opslag 
på hjemmesiden stokkemarke.dk. Hvis det er praktisk muligt i forhold til deadlines, vil det ligeledes blive 
annonceret i Beboerbladet. 

Vi håber på et mere normalt 2021 og, at alle sørger for at passe godt på hinanden. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen   


