Sammenlægningsplaner
Borgerforeningens medlemstal er endda stigende gennem alle årene: 1949 er der 102 medlemmer. 20 år efter
i 1969 er der indskrevet 125, og den sidste medlemsfortegnelse før sammentegningen viser 162
medlemmer.
Dette til trods begynder bestyrelsen at lufte sammenlægningsplaner. Ved generalforsamlingen den 28.
januar 1992 omtaler protokollen for første gang planerne om sammenlægning mellem Borgerforeningen
og Forsamlingshuset. Men tiden var moden. Allerede i februar blev beslutningen truffet:
"Man nåede til det resultat, at Borgerforeningen skulle nedlægges som selvstændig
forening. Forsamlingshuset skulle overtage formuen, samt fortsætte med borgerforeningens
aktiviteter, så længe der er behov for det."
Derefter opremses aktiviteterne: Flagalléen til konfirmation, Sct. Hans fest, Byens juletræ, julestue og
børnenes juletræ.
For Forsamlingshuset underskriver Sv. Christensen, formand, og Inger Køpke, kasserer. For Borgerforeningen
Niels Kaas, formand, og Aage Laustsen, kasserer.

Tiden efter sammenlægningen
Det er de sidste 5 - 6 år af husets lange liv, der er forløbet siden sammenlægningen af de to foreninger. Alle
traditioner er opretholdt ganske som forudset i overdragelsesdokumentet. Derudover har man også forsøgt
med sangaftener og foredragsaftener. Efter sangaftenen hedder det i protokollen: "Det er kedeligt at
konstatere, at ikke engang en af den slags aftener om året kan trække folk af huse." Det minder meget om
forholdene de sidste mange år, - men foredragene har været godt besøgt - måske fordi de har været
arrangeret i samarbejde med menighedsrådet og derfor har haft en endnu bredere baggrund. Det ville være en
god udvikling om tanken om forsamlingshuset som kirkens menighedslokaler kunne slå rod og blive en naturlig
del af hverdagen i Raasted.
Der er også grund til at nævne, at det indslagene med sang og optræden af lokale kræfter ved festerne er blevet
understreget i de sidste åringer, ligesom Sommerfesten har skiftet navn til "Sommer-, Hjemstavns- og
Tilflytterfesten". Det er i sig selv en ubetydelig ting, men sender alligevel en række positive signaler for den
fremtidige udvikling.

