Formandens beretning for 2014.
2014 har været et stille år for Argonaftes, med 2 spændende
arrangementer i foråret.
Vi ligger fortsat på et medlemstal på ca. 45, men kun få aktive.
D. 9 februar havde vi generalforsamling med det traditionelle banko spil.
D. 22 marts havde vi en spændende rundtur på den sorte diamant og
besøg på det kongelige bibliotek. Det var en spændende dag, hvor vi fik
alt at vide fra ideerne på tegnebordet, til det endelige byggeri og alt om
arkitekturen og hvordan alle bygninger og sale ser ud og hører sammen.
Der var et pænt fremmøde på dagen som sluttede med kaffe og kage i
restauranten.
D. 24 marts havde Argonaftes fået en invitation til åbent hus i
ambassadørboligen i Hellerup for at hilse på den nye tiltrådte
ambassadør i forbindelse med den græske nationaldg og deres
formandskab i EU.
D. 25 marts havde bestyrelsen fået en invitation til et arrangement på
Børsen, for at alle de forskellige foreninger, restauranter og andre i
græske embeder kunne hilse på den nye ambassadør og i forbindelse med
deres formandskab af EU. Der var først en flot koncert og efter fulgt af
en reception med buffet.
I maj havde Ambassadøren igen inviteret Argonaftes’ medlemmer til
åbent hus og reception i ambassadørboligen i forbindelse med modtagelse
af det græske indslag til melodi grandprixet.
D. 11 maj havde vi et arrangement i Cisternerne i Søndermarken, hvor
Christian Lemmerz havde en udstilling ”Andante”, med forskellige
lysskulpturer. Vi fik fortalt den spændende historie bag Cisternerne og
hvad de blev brugt til under 2. verdenskrig. Det var en meget spændende
men også dyster rundvisningen nede i dybet af Søndermarken. Den
planlagte picnickurv blev spist i kulde regn og blæst i et lysthus i haven
og så måtte der lige indtages kaffe på en varm cafe’.

Af danse arrangementer har Argonaftes deltaget i en påskefest, som den
Græske forening Kriti havde inviteret til. Der var en gruppe der optrådte
til dette arrangement og de havde en rigtig hyggelig dag med grill og
buffet ude i det fri.
Det sidste år har vi også snakket meget om i bestyrelsen, hvad der skal
ske videre med Argonaftes, da Lisbeth, Jytte og Birthe,der er på valg
ved denne generalforsamling efter henholdsvis 20, 12 år og 8 år, ønsker
at træde ud af bestyrelsen. Vi har derfor valgt at stille til forslag at
2015 bliver kontingentfrit, lave nye vedtægter, som bliver forelagt
senere, og vi har valgt at indkøbe pæne præmier til banko spillet og
tilbyde spisning efter generalforsamlingen.
I den forbindelse vil jeg gerne takke for 20 gode og spændende år i
foreningsarbejdet. Jeg Vil gerne takke alle jer medlemmer for jeres
positive og dejlige deltagelse i vores arbejde og sammenkomster. Det har
været med stor glæde, interesse og lyst som har drevet arbejdet og jeg
har altid syntes det var inspirerende og lærerigt at lave
foreningsarbejdet og det kan jeg jo også takke jer for.
Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og de tidligere bestyrelser for det
store og engageret samarbejde, der altid har været og det er da med
noget tristhed at jeg takker af nu, men jeg vil ikke forvinde helt ud af
foreningen, jeg vil fortsat være med til at administrer facebook, være
behjælpelig med lokalesøgning, stå til rådighed med konsulentbistand og
hjælpe hvor der evt. kan være brug for det.
Men jeg håber da at vi stadig alle mødes ved andre kommende
arrangementer og at danseglæden vil bestå i os alle.

