Årsberetning 2014
Jeg vil begynde med at præsentere Sløjfens bestyrelse. Den består af Hans Peder Hansen
der er udpeget af Idrætssamvirket, Ove Nielsen der er udpeget af Kulturelt samvirke,
Marianne Vollmer der sidder som repræsentant for Biblioteket, Lykke Laursen fra
erhvervslivet/Kulturpartnerne, Lone Andersen og Nis Boesdal der ligesom jeg selv er
brugervalgte. Derudover har vi Irene Poulsen som sekretær i bestyrelsen og daglig leder
af huset.
I Lilleåsalen har vi nydt den nye scene med scenetæpper, spot, højtalere osv. og den
bliver flittigt brugt.
På Sunds Plads er der - i hvert fald i sommerhalvåret - en vældig leben af børn og unde
på skaterbanen. Få at få endnu mere liv på pladsen har Sløjfen investeret i en 9 huls
minigolfbane som netop er blevet opsat.
Kulturpartner/-supporter ordningen fungerer rigtig godt, og det er vi utroligt glade for.
Jeg ved slet ikke hvordan vi skulle klare os uden den økonomiske støtte. Jeg kan i den
forbindelse fortælle (hvis der skulle være nogen der ikke er klar over det) at vi jo ikke får
kommunalt tilskud til arrangementer. Men vi har stadig plads til flere
Kulturpartnere/Kultursupportere, så sig endelig til hvis der er nogen der gerne vil være
partner/supporter.
Også Klub Sløjfen kører videre, og her er der ligeledes plads til flere. Jeg kan fortælle, at
i 2015 er der mange gode tilbud. Bl. andet giver Café Sløjfen et stjerneskud til alle Klub
Sløjfen medlemmer.
Vi har i 2014 som sædvanligt haft et bredt program med bl. a. musik, foredrag og
børnearrangementer. Jeg kan bl.a. nævne musikarrangementer som : Shaka Loveless,
Sebastian, Julekoncert, frokostjazz, klassiske koncerter og Syng fra den Blå der som
flere andre arrangementer er i samarbejde med Ældre Sagen.
Af foredrag kan bl.a. nævnes Tom Buk-Swienty og Hanne Vibeke Holst.
I 2015 har vi bl.a. haft Sigurd Barret - med både et børne og voksen arrangement Laugesens All Stars samt foredrag med Mikkel Beha - de to sidste arrangementer med
fulde huse, hvilket også var gældende for koncerten med Sebastian.
Vi kan allerede nu fortælle om et par ting til efteråret, nemlig koncert med Maggie Reilly
og med Anne Dorthe Michelsen og Billy Cross. Der bliver foredrag med Mette Fulg og
Anja Foncesa.
Så vil jeg gerne rette en stor tak til Sløjfevennerne både de hårde og de bløde – uden dem
kunne alt det praktiske slet ikke hænge sammen.
Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelsen, Irene og Bibliotekets personale for et rigtig
godt samarbejde.

