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Afholdes 28. september 2021 

Bestyrelsens beretning  

2020 blev for Forsamlingshuset som for resten af samfundet et mærkeligt år med mange 

udfordringer. 

Vi nåede lige at afholde 2 fællesspisninger og 3 arrangementer (foredrag, Fastelavn og Syng 

Sammen), før vi skulle lukke ned for stort set al aktivitet i huset p.g.a. Corona. Ingen arrangementer, 

ingen fester, ingen fællesspisninger og så godt som ingen udlejninger. Det lykkedes dog at afholde 

et enkelt arrangement i samarbejde med kirken på et tidspunkt i efteråret, hvor der var åbnet op 

for forsamlingsforbuddet. 

M.h.t. aflyste arrangementer kan nævnes: Sct.Hans, Loppemarked, Sommerfest, Julemarked, Banko 

og Risengrød. Halloween blev gennemført med en rundtur i byen med start ved Forsamlingshuset. 

Der har dog været nogen aktivitet i bestyrelsen. Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi 

selvfølgelig holdt god afstand mellem hinanden. Møderne har primært omhandlet Corona-

situationen, hvor det største problem var aflysning af udlejninger og tilbagebetaling af penge til 

lejerne. Desuden har det været drøftet om vi kunne få hjælp fra hjælpepakkerne, men det har 

endnu ikke været muligt i det, vi ikke har opfyldt betingelserne. 

Sidste år orienterede vi om overgang til nyt forsikringsselskab, og vi er nu endeligt overgået til 

Topdanmark. 

Desuden har vi i 2020 indmeldt os i foreningen Danske Forsamlingshuse, hvor vi er medlem i 

Vestsjælland. Vi håber, af den vej at kunne holde os orienteret om, hvad der sker inden for området 

og få udvidet markedet for udlejninger. 

Der har dog også været positive ting i 2020. Da vi sidste år afholdt generalforsamling, afventede vi 

svar på en ansøgning om penge fra Nykredits Fond til et nyt køkken.  Vi fik ca. 1. april svar fra 

Fonden, som havde bevilget kr. 200.000,00, hvilket udgør ca. 50 o/o af udgiften. Byggeriet gik i gang 

15. juni og var færdigt 15. august. Der blev efterfølgende afholdt en lille reception med deltagelse 

af Nykredits Fond, HRH og bestyrelsen. Vi håber, at vi nu har et funktionelt køkken i mange år 

fremover. 

Vi takker Nykredits Fond mange gange for støtten til køkkenet. 

Takket være denne donation, har vi stadig penge på kontoen, selvom vi ikke har haft de store 

indtægter i 2020. Til gengæld forventer bestyrelsen ikke at skulle bruge de store udgifter, da vi nu 

inden for de sidste år har fået nye toiletter, nyt fyr og nyt køkken. 

En af opgaverne i Forsamlingshuset er pasning af udendørs fællesarealer. Vi skal 2 gange årligt 

ordne udendørs arealerne og i sommerperioden skal parkeringspladsen ”brændes” hver 2. uge. 

Disse opgaver er primært blevet varetaget af seniorgruppen, men da gruppen er blevet ældre, er 

der flere, som ikke magter at være med. Vi vil derfor bede nogle af jer yngre om at give en hånd 



med til disse opgaver. Hvis man har lyst, er man velkommen til at kontakte Pernille Meyers fra 

bestyrelsen. 

Som sagt har vi kun afholdt 2 fællesspisninger i 2020. Vi håber og tror dog på, at der i løbet af 

foråret bliver åbnet op for forsamlingsforbuddet, så vi kan afholde fællesspisninger, så vi kan få 

gjort brug af vores nye køkken. 

Endnu engang har det vist sig, at vi har en meget velfungerende bestyrelse, hvor alle tager ansvar 

for deres opgaver og støtter op om hinanden. Camilla Veng og Claus Thomsen (suppl.) ønsker at 

stoppe i bestyrelsen. Vi skal derfor i år have valgt et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant – 

begge for 1 år. Vi skal også have valgt et medlem for 2 år, da Bjarne Strand ønsker at stoppe efter 

10 år som kasserer. Han har sagt ja til at tage et enkelt år mere for at hjælpe en ny kasserer i gang, 

så bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med 1 for en 1-årig periode. 

Som I kan se, skal vi derfor finde 3 nye til bestyrelsen, hvoraf en meget gerne må være interesseret i 

jobbet som kasserer. Vi håber derfor, at nye folk – gerne unge – vil melde sig, så vi fortsat kan have 

et velfungerende forsamlingshus til glæde for byens borgere. 

På gensyn på generalforsamlingen 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Jørgen Kjeldergaard – Formand og indkøb                                                                                                                              

Gitte Rasmussen – Næstformand og udlejning                                                                                                                    

Bjarne Strand – Kasserer                                                                                                                                                          

Christa Rossen – Oldfrue, husvagt og indkøb                                                                                                                        

Pernille Meyrs – Havekvinde                                                                                                                         

Jack Sander – Bygningsvedligehold og husvagt                                                                                                                       

Mette Velds Andresen – Hjemmeside, nyhedsbrev og husvagt                                                                                             

Signe Haarh Landon – Udlejning                                                                                                                                              

Torben Riis – Bygningsvedligehold og husvagt                                                                                                                                              

Lore Rørvig – Bibliotekskontakt og husvagt                                                                                            

Camilla Veng – Husvagt oldfruemedhjælper                                                                                                  

Suppl.                                                                                                                                                                                                    

Lars Iversen – bibliotekskontakt                                                                                                                      

Claus Thomsen - Havemand   

 

 


