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Formandens beretning

Først vil jeg gerne byde velkommen til de fremmødte. Bestyrelsen skal også have et stort tak for et godt samarbejde. 
Noget har vi gjort rigtigt i årets løb, da de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg har ønsket at blive, hvis muligt. Det 
synes jeg er dejligt, da et godt samarbejde også bringer mange gode ting med sig, som kommer Helnæs tilgode. Så lad 
det stå i mente i forhold til næste års arbejde i bestyrelsen. Dernæst en særlig tak til Anna, som har været med på 
sidelinien indtil nu, for at sætte vores nye kasserer ind i regnskaberne. Det har taget lidt tid, da Anna jo desværre har 
været meget syg det sidste halve års tid, men nu er alt på plads. 

Året har endnu engang været meget præget af corona og aflysninger, men vi har dog formået at få beredskabsbygningen 
helt færdig, og fik også budt på lidt julesødt, mens man kunne komme forbi og kigge indenfor.  Vi er meget glade for, at 
vi nu har en velfungerende bygning til vores beredskab ligesom traileren til pumpen også er blevet opdateret. Og så en 
stor tak til akut- og brandberedskabet for igen og igen at være der for os alle sammen.
I samme forbindelse vil jeg gerne fremhæve Jørgen, som har været tovholder og en kæmpe hjælp med at få alt ting til 
at køre i forbindelse med renoveringen. Det eneste der mangler nu er, at de frivillige hjælpere kan sætte sig sammen 
og spise en velfortjent frokost som tak for hjælpen. Det venter lidt på sig, men mon ikke foråret byder på muligheder. 
Torben Dansted har stået i front for akutterne i rigtig lang tid, men har desværre valgt at træde tilbage af personlige 
årsager og dermed gøre plads til nye kræfter. Selvom Helnæs Lokalråd for så vidt ikke har noget med arbejdet med 
akutterne at gøre, vil jeg alligevel takke Torben mange gange på Helnæs’ vegne.  Torben har i flere år haft kontakten til 
region syd og bl.a. været med til at sørge for, at de er opdaterede med kurser m.m. så vi fortsat har velfungerende og 
opdaterede akuttere.

Året 2021 blev året, hvor vi fik ny asfalt på Helnæs Byvej, Stævnevej og Bøgeskovvej. Endelige kan vi efter mange års 
rapportering af huller til kommunen, nu nyde de nye fine veje. Med nye veje fulgte bekymringer omkring fart, men 
der er desværre endnu ikke belæg for at få sat hastigheden ned, så også det kapitel vil vi lægge på hylden, og give os 
hen til nye tiltag... eller tage gamle ting op igen.

Mange sociale arrangementer er nemlig gået tabt under corona – og opstarten af dilletant efter et par års pause kan 
bl.a. nævnes her. Vi håber på, at vi igen kan støtte op om hinandens projekter og igen være øen med de fleste fore-
ninger og igangværende projekter. Da vi ikke ønsker at opføre en monolog, så skal vi have flere på banen til at være 
med. Måske når coronaen endelig har sluppet sit tag, at flere vil støtte op om en af Helnæs’ traditioner.

Vi arbejder i bestyrelsen fortsat med bosætning og flexboliger. Vi har fået mange nye beboere på Helnæs det sidste 
års tid, hvilket er helt vildt fantastisk. Ambassadørene har været på besøg, men derfor vil jeg nu alligevel byde de nye 
kræfter velkommen til vores fælleskab.
Med et støttebeløb fra Assens Kommune på 100.000 kr. har vi nu sat gang i nye fondsøgninger, så vi kan forbedre 
forholdene på sportspladsen og udvide med naturlegeplads for børn og voksne samt en bålhytte. Et projekt som vi 
forventer løber over ca. 3 år.
Storkereden er desværre stadig uden liv, men det håber vi ikke varer ved. Vi har efter konsultation med en storke 
forening, så småt sat gang i renovering af reden, så vi forhåbentlig kommer til at nyde de smukke fugle på Helnæs.

I det forgangne år har vi endnu engang støttet Helnæs Borgerhus som trængte til nyt tag, ligesom vi fortsat støtter 
Red Lillebælt. Jul på Helnæs har også igen fået lidt hjælp, så der kunne jules overalt på Helnæs.

Jeg vil slutte beretningen af med, at sige tak til alle de personer, som hver i sær hjælper med at gøre Helnæs skønnere 
og et sjovere sted at være. Anne Hansen arbejder stadig med torsdagsklubben, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
Pedellerne sørger stadig for at de grønne områder bliver vedligeholdt, men også mange andre hænder gør hver i sær 
deres til, at vi kan nyde naturen på Helnæs til lands og til vands.

På bestyrelsens vegne
Ane Kirstine Munk Carlsen


