
Longelse Beboerforenings historie kort fortalt 

Foreningen blev stiftet den 15. februar 1978. 
Foreningens formål var at varetage beboernes interesser og søge egnens trivsel fremmet. 

En af foreningens første større opgaver var sammen med Sportsforeningen, at få bygget et klub og beboerhus.  
Sportsforeningen havde brug for et hus med klubrum og badefaciliteter, og Beboerforeningen manglede et samlingssted 
til området, efter at kommunen havde solgt forsamlingshuset. 
Efter flere møder med kommunen blev der afsat kr. 500.000,- på budgettet for 1980.Der blev afholdt et borgermøde 
vedrørende huset, og vi fik tilsagn om mange frivillige arbejdstimer. Der blev opført et godt og solidt, velfungerende hus 
som dækkede begge foreningers fælles ønsker. 

Huset blev indviet den 31. januar 1981, og blev kaldt "Klub- og Beboerhuset", og det fungerer fuldt ud tilfredsstillende 
den dag i dag. 

Foreningen har arrangeret mange forskellige ting i tidens løb, såsom høstfester, suppegilder, alkoholfrit diskotek, trave- 
og cykelture, spil, ø-ture, bowling, madlavning for mænd og virksomhedsbesøg. 

Et af de faste arrangementer var tidligere Skt.Hans-aften på Longelse Stadion i fællesskab med Sportsforeningen, hvor 
madkurven blev medbragt og med efterfølgende båltale og sankthansbål. Desværre har tiden vist at der de seneste år 
ikke har været interesse for at fortsætte denne tradition. 

Loppemarkedet blev i fællesskab med Sportsforeningen afholdt hvert år den tredje weekend i juli. Der samles effekter ind 
til markedet hele året, og overskudet går til vedligeholdelse af fælleshuset. 
 

Dilettant var et andet tilbagevendende arrangement, der nu har kørt siden 1980. Det er et meget populært arrangement, 
og der kommer mange for, at se forestillingen både om eftermiddagen og om aftenen. Det varr en tilbagevendende 
hyggelig aften, som slutter af med dans. Efter Longelse skoles lukning  og 30 år med dilettant  har det ikke siden 2010 
været muligt at sætte en forestilling op.  
En medvirkende årsag er måske den kendsgerning, at det lokale omdrejnings punkt, skolen, er lukket, og dermed 
adgangen til scene-faciliteter med mere.  

Endelig skal nævnes Tirsdags-klubben, som er en klub for de ældre i området. Tirsdags-klubben mødes hver 14.dag, på 
nær lige et par måneder om sommeren.  

Longelse Beboerforening var medlem af lokalrådet, og her er fastelavnsfest og julefest i dag samlet, som et fælles 
arrangement. 

I januar 2015 blev det på generalforsamlingen besluttet, at Longelse Beboerforening ikke længere kunne drives videre 
med god mening. Siden skolelukningen havde det været svært for foreningen, og efter lang tids snak blev det på 
generalforsamlingen besluttet at Beboerforeningen skulle ophøre med at eksistere.. 

Den 19. februar afholdes en ekstra ordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen ”nedlæggelse af 
foreningen”. Herefter skal der afholdes endnu en generalforsamling i 2016.  

Longelse Beboerforening indkalder til sin anden ordinære generalforsamling i forbindelse med nedlægning af foreningen! 
Den Ordinære Generalforsamling afholdes i Beboerhuset i Longelse mandag den 25. januar kl. 19.00. Dagsordenen var 
”nedlæggelse af foreningen”.  Så kort kan det gøres, men nedlæggelse af en hæderkronet lokalforening er også ærgerlig 
handling.  

 
Bestyrelsen tog i slutningen af 2014 konsekvensen, fremlagde problemet på den ordinære generalforsamling i 2015 og 
på mandag den 25. januar er det så slut. 

Tirsdagsklubben, beboerhus og loppemarked lægges nu alene over i Sportsforenings regi. Lokalrådet vil fortsætte 
julefester og fastelavnsfester.  

 



 

 



 



 

 


