
 

Velkommen til Herstedøster Forsamlingshus'  

ordinære generalforsamling 

mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30 
 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

2018 blev et rigtig godt år for forsamlingshuset. Huset er en stor fordel som mødested for landsbyens borgere, 

og samtidig fik vi et flot overskud på udlejninger. 

 

11. februar havde vi som altid en velbesøgt festlig fastelavnsfest. 

 

Vi lagde hus til tre foredrag i foråret i samarbejde med Albertslund bibliotek og Herstedøster Kirke: Jakob 

Holdt den 8. februar, Anne-Cathrine Riebnitzsky den 7. marts og Kaare Johannessen den 14. marts. 

 

Den 17. marts var der gækkebrevsklipning for børn og voksne ved Karin Hald. 

 

Det store loppemarked løb af stablen den 9. juni. Det blev igen en kæmpe succes med et flot overskud. Det 

skyldes ikke mindst de mange ildsjæle, som hjælper til med husets egen loppestand og i caféen, hvor Finns 

fantastiske flæskestegssandwichs trækker lange køer. Tak til alle der deltog og de, der leverede kager til 

caféen. 

 

Den 23. juni havde vi planlagt Sct.Hansbål som sædvanligt, men arrangementet måtte aflyses fordi der jo var 

afbrændingsforbud den sommer i hele landet. 

 

Det gik bedre med årets sommerfest, som blev afholdt den 4. august, om end med færre børnefamilier end 

forventet. 

 

I efterårssæsonen havde vi to foredrag i samarbejde med biblioteket og kirken: Rune Skyum-Nielsen den 10. 

oktober og Einar Már Gudmundsson den 13. november. 

 

Den 23. november holdt vi et musikalsk caféarrangement med Halfdanskerne i samarbejde med biblioteket. 

 

Vores traditionelle efterårsarrangementer var bankospillet den 28. november og julemarkedet den 18. 

november. Begge arrangementer gav et flot overskud takket være ert godt fremmøde og de mange flittige 

medhjælpere. Tak til alle der var med. 

 

Vi sluttede året med et julearrangement med juletræstænding og servering af julegrød. Det blev en vellykket 

afløser for tidligere års julearrangementer. 

 

Der har været afholdt 6 fællesspisninger i hhv. februar, marts, april, september, oktober og november måned. 

Fællesspisningerne er et rigtig godt sted at mødes og lære hinanden at kende, - både børn og voksne. Det er 



dejligt at vores henstilling om at holde støjniveauet lidt nede bliver husket nogenlunde. Bliv endelig ved med 

det. Tak til alle, der har deltaget på madholdene. 

 

Seniorgruppen i Herstedøster har meget stor glæde af at kunne mødes i forsamlingshuset. Til gengæld 

deltager seniorgruppen i havearbejdet og forskellige vedligeholdelsesopgaver i og omkring huset. Tak til alle 

der hjælper med.  

 

Bestyrelsen takker også vores rengøringshold, som klargør huset før udlejninger, og som jævnligt må komme 

med kort varsel. 

 

Udlejningen har været rigtig god i 2018, og vi har tjent meget mere end budgetteret. Samtidig har bestyrelsen 

været tilbageholdende med at bruge penge i 2018, så vi har sparet pænt op. 

 

Generalforsamlingen bad i 2018 bestyrelsen om at undersøge muligheder for at modernisere køkkenet. Derfor 

nedsatte vi et køkkenudvalg, som har haft kontakt til flere køkkenleverandører, og som vil fremlægge 

bestyrelsens forslag på den kommende generalforsamling. 

 

Forsamlingshuset har fået doneret en efterspurgt skabsfryser, som er opsat i garderoben. Vi har som noget 

nyt haft besøg af Sikkerhedsstyrelsen, som godkendte vores elinstallationer med enkelte anmærkninger, som 

efterfølgende blev ordnet.  

 

Vi har desværre jævnligt problemer med at få tømt vores affaldscontainere. Tømningstidspunkterne er 

forskellige fra de øvrige i byen og vi bliver ofte glemt. Forhåbentlig bliver det bedre, når den udvidede 

affaldssortering går igang i løbet af 2019. 

 

Vi har pt 124 medlemmer i foreningen Herstedøster Forsamlingshus. Vores kommunikation via nyhedsbreve 

kom igang igen i 2018, men nu skal vi desværre igen finde en ny leverandør. Facebook-siden ”Det sker i 

Herstedøster” fungerer heldigvis godt, men det er ikke alle i byen der ser den. Hjælp derfor gerne din nabo 

med informationer, hvis han/hun ikke er på Facebook. 

 

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i 2018. Bestyrelsen er stadig meget velfungerende. Bestyrelsen får brug for et 

nyt bestyrelsesmedlem, da Christiane Scheel har besluttet at stoppe efter 10 år i bestyrelsen. Bestyrelsen kan 

også bruge en ny suppleant, da Claus Thomsen gerne vil trække sig. Claus har også været med i 

bestyrelsesarbejdet i 10 år. Vi håber derfor, at der er nye folk, der vil træde til, så vores forsamlingshus kan 

vedblive med at være et velfungerende sted til stor gavn for alle byens borgere. 

 

På gensyn til generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Christiane Scheel – formand og udlejningsøkonomi 

Gitte Rasmussen – næstformand og udlejning 

Bjarne Strand – kasserer og indkøb 

Christa Rossen – oldfrue og husvagt 

Sonja Hoffmann Andersen – oldfrue-assistent 

Signe Haarh Landon – bibliotekskontakt og fremvisning til lejere 

Stine Thulin – sekretær og husvagt 

Mette Velds Andresen - hjemmeside, nyhedsbreve og husvagt 

Jack Sander og Torben Riis – indendørs vedligeholdelse og husvagt 



Henrik Schwartzbach og Jørgen Kjeldergaard – udendørs vedligeholdelse og husvagt 

Claus Thomsen (suppleant) 


