Herstedøster Forsamlingshus
Velkommen til Forsamlingshusets årlige ordinære generalforsamling
mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30
Bestyrelsens beretning:
2017 blev endnu et godt år for forsamlingshuset. Huset er blevet brugt flittigt af byens borgere, og der foregår mange
aktiviteter.
Årets arrangementer startede den 26. februar med den traditionelle fastelavnsfest, som der var god tilslutning til.
Vi lagde hus til rigtig mange arrangementer i marts måned:
Den 7. marts afholdt Kirken og Biblioteket et arrangement med forfatteren Pia Friis Laneth. Det var et godt foredrag
med god tilslutning.
Den 10. marts kom Roald Als og underholdt med sine herlige karikatur-tegninger. Det blev også en succes.
Den 18. marts holdt vi påskeklip med Karin Hald, et hyggeligt biblioteksarrangement for børn og voksne, som vi har
overtaget fra Galleri Bagatel.
Den 20. marts var der i anledning af jævndøgn arrangeret lysvandring med Hedemarkens bibliotek. Det druknede i
regn, så arrangementet blev flyttet indendørs, men blev alligevel hyggeligt.
Den 23. juni blev der holdt fællesspisning i forbindelse med Sct. Hansbålet. Der var så stor tilslutning, at vi måtte
sige nej til gæster.
Gadekærsfesten blev afholdt den 5. august. Græsplænen omkring gadekæret var oversvømmet, så arrangementet
blev i al hast flyttet op til forsamlingshuset. Det blev en meget vellykket fest, og bestyrelsen foreslår, at vi fremover
holder sommerfest omkring og i forsamlingshuset. Det er meget bedre at have køkken- og toiletfaciliteter i nærheden
og muligheden for at flytte indendørs, hvis det regner. Datoen skal selvfølgelig fortsat være den sidste lørdag i
skoleferien.
Den 6. oktober indledte vi efterårssæsonens arrangementer. Det var et underholdende café-arrangement med
skuespilleren Flemming Jensen.
Den 8. november afholdt vi det årlige banko med fuldt hus som sædvanlig.
Den 19. november var der igen julemarked, som var godt besøgt og med god fortjeneste.
Kirken og bibliotekets arrangement den 23. november var et vellykket foredrag om Tove Ditlevsen med Jens
Andersen.
Samarbejdet med Albertslund Bibliotek og Herstedøster Kirke er en rigtig god ordning, som vi meget gerne lægger
hus til. Husk at medlemmerne kan komme med forslag til underholdning.
Årets arrangementer sluttede med det traditionelle juletræ den 3. december. Vi har de senere år oplevet begrænset
tilslutning til dette arrangement. Vi hører derfor gerne om årsagen hertil fra byens børnefamilier.
Der har været afholde 7 fællesspisninger i årets løb. Fællesspisningerne er meget populære og et fantastisk sted at
mødes og lære hinanden at kende. Der er heldigvis kommet mange børnefamilier i byen, og det kan høres til
fællesspisningerne! Bestyrelsen henstiller til forældrene, de forsøger at dæmpe lidt på børnene, når det går for vildt.
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Støjniveauet bliver for højt, når alle forsøger at få ørenlyd og det skulle jo nødig gå sådan, at nogle holder sig væk
pga. larmen.
Fællesspisningerne og mange aktiviteter gennemføres i samarbejde med byens borgere. Det er nødvendigt og
dejligt, at der er tilslutning til at give en hjælpende hånd. Tak til alle, der har været med i årets løb.
Seniorgruppen bruger forsamlingshuset meget. Det danner rammen om flere ugentlige arrangementer, som byens
ældre borgere har meget stor glæde af. Til gengæld deltager seniorgruppen i havearbejdet og diverse
vedligeholdelsesopgaver i og omkring huset. Tak til alle der giver en hånd med.
Bestyrelsen har besluttet, at vi normalt ikke flytter de faste aktiviteter i huset til fordel for en udlejning.
Udlejningsforretningen giver os midler til, at vi kan holde huset i god stand, men udlejning er ikke det primære formål
med huset.
Bestyrelsen modtager desværre ind imellem klager fra forsamlingshusets naboer over larm fra udlejningsfester. Vi
tillader jo ikke ungdomsfester i huset af samme grund, men desværre kan det ske, at folk snyder os. Vi prøver at
indskærpe og vil gøre vort bedste for at forhindre det. Vi har bl.a. opsat lydisolering forskellige steder ved scenen.
Bestyrelsen står for vedligeholdelsen og hyrer håndværkere i det omfang det er nødvendigt. I 2017 fik vi lakeret
gulvet i salen og ikke mindst renoveret scenelyset og de elektriske installationer. Vi har desuden udskiftet vores
gulvvaskemaskine, hvilket var hårdt tiltrængt.
Vi har plantet tre nye træer på parkeringspladsen. Tak til Skovhjælperne, der hjalp med at få trukket de gamle syge
træer op. Vi er bekymrede for belægningen ved indkørslen op til papcontaineren på P-pladsen. Den kan ikke holde til
de mange og tunge biler. Vi overvejer at få lagt armering.
Bestyrelsen vil også takke vores rengøringshold, som klargør huset før udlejninger, og som jævnligt må komme med
kort varsel.
Vi har pt 120 medlemmer i foreningen Herstedøster Forsamlingshus. Vores kommunikation med medlemmerne har
været meget begrænset siden vores hjemmesideleverandør lukkede nyhedsbrevfunktionen sidste sommer. I
øjeblikket bliver meddelelser derfor kun udsendt på Facebook-siden ”Det sker i Herstedøster”. Vi ønsker at forny
hjemmesiden og ikke mindst få mulighed for at udsende nyhedsbreve igen. Findes der mon et medlem, som har
mod og tid til at hjælpe bestyrelsen med det?
Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2017. Bestyrelsen er stadig meget velfungerende, men vi har måtte sige farvel til
Anette Ostenfeldt pga. nye arbejdstider. Tak til Anette for indsatsen siden 2016. Sonja Hoffmann er trådt ind i
bestyrelsen efter Anette, men Sonja vil helst fortsætte som suppleant. Derfor har bestyrelsen brug for mindst ét nyt
bestyrelsesmedlem.
På gensyn til generalforsamlingen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Christiane Scheel – formand, udlejningsøkonomi og hjemmeside
Gitte Rasmussen – næstformand, udlejning og hjemmeside
Bjarne Strand – kasserer og indkøb
Christa Rossen – oldfrue og husvagt
Sonja Hoffmann Andersen – oldfrue-assistent
Signe Haarh Landon – bibliotekskontakt og udlejning
Stine Thulin – sekretær og husvagt
Jack Sander og Torben Riis – indendørs vedligeholdelse og husvagt
Henrik Schwartzbach og Jørgen Kjeldergaard – udendørs vedligeholdelse og husvagt
Claus Thomsen (suppleant)
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