MHHB Formandens Beretning for
2019
31/3. I april arrangerede vi ren by med ca. 30 frivillige. Der var udlagt
guldpakker som kunne veksles til en lille gave, og det afsluttedes med
pølser på grillen.
14/4. Borgerforeningen og DKS. underskriver samarbejdsaftale for
området på Rævebjerg.
26/4. Mogens Maler flagstænger til vores flag allé, så de er fine til
konfirmandsæsonen.
30/4. Dansk køreselskab havde Informationsmøde på Rævebjerg, for
deres Medlemmer, ca. 70 var mødt op.
2/5. John Ebbe Hansen vælger at trække sig som Formand for MHHB.
Henrik Mondrup bliver ny formand indtil næste generalforsamling.
23/6. Vi afholder Sankt Hans på Rævebjerg. Vagn spillede Musik og
Præsten fra Stigs bjergby holdt båltalen. Der blev lavet Snobrød over
bål og den store grill var tændt, så folk selv kunne grille deres
medbragte mad.
27/6. Var der Cirkus MASCOT på Rævebjerg.
24/8. Vi afholder hjælperfest for dem, som hjalp til under
Kræmmermarkedet i 2018. Vi var 55 til en hyggelig aften med
spisning og hyggelig snak.
1/9. Henrik Petersen valgte at trække sig som formand og udtræder af
bestyrelsen. Det gav nogle udfordringer med planlægning. Tom gjorde
et kæmpe arbejde, og heldigvis var Alex villig, til at træde til og hjælpe
med at få afviklet markedet på værdig vis. Det var desværre en

regnfuld weekend, så det gav nogle ekstra udfordringer, både for
Kræmmerne og ikke mindst på Parkeringen, hvor bilerne skulle
trækkes ud.
27/9. Kræmmermarked afholdes og det gik over al forventning, med
et ikke særligt venligt markeds vejr. Vi havde udvidet markedet med
(Vandhullet). Det levede desværre op til navnet, der var simpelt hen
oversvømmelse i nogle telte, men kræmmerne tog det heldigvis med
godt humør.
Efter markedet havde vi desværre en meget ulykkelig hændelse, en
lille dreng var løbet ned i et af vandhullerne, og druknede. Det er jo det
værste man kan komme ud for som forældre, så hermed de dybeste
medfølelser fra Borgerforeningen.
18/10. Vi afholder Mini Maraton i samarbejde med
Lokalforum/Sparekassen Sjælland og Kino. Der var udsolgt, 140
deltagere, det var flot, eftersom det var første gang vi afholdte sådan
et løb.
10/11. Vi henter gran til juleudsmykningen, og gammelt gran pilles af
julestjernerne.
14/11. Der bindes gran på julestjerner og klokker, hos
maskinforretningen, og der var gløgg og hjemmebagte æbleskiver som
Eva og Britta stod for.
16/11. Opsætning af juleudsmykningen på Hovedgaden.
28/11. En lastbil kører en af vores standere ned, ved Autohuset
Stenhøj, med julestjerne på, så den lå hen af fortovet.
27/12. Juleudsmykningen pilles ned igen og pakkes sammen.

