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Herstedøster Forsamlingshus      

 

Velkommen til Forsamlingshusets årlige ordinære generalforsamling. 

Mandag den 16. marts 2015 kl. 19.30 
 

Bestyrelsens beretning: 

 

Endnu et fint år er gået for forsamlingshuset, som har været ramme om mange vellykkede 

arrangementer for landsbyens borgere. Fællesspisninger og seniorgruppens aktiviteter er blot 

nogle af de tilbagevendende arrangementer, som er medvirkende til, at vi har så et godt 

sammenhold i landsbyen. Det er der mange udenbys folk der misunder os! 

 

Bestyrelsen har i 2014 gennemført følgende forbedringer af huset og dets omgivelser:  

De gamle væglamper udenpå på huset er udskiftet. Vi fået en postkasse efter krav fra 

postvæsenet. Nu skal vi blot huske at tømme den! Vi har igennem længere tid haft afspærring 

omkring gravhøjen pga. risiko for nedfaldende store grene. Kommunen vil hjælpe med arbejdet, 

men har afventet, at området bliver farbart til en lift. Indendøre har vi langt om længe fået monteret 

byens grønne initiativpris på en lille hylde, så den er tyverisikret. Senest har vi fået installeret 

lysdæmper til lamperne i salen. 

 

Vi har indkøbt en hjertestarter, som hænger på væggen i garderoben. Vi har søgt 

Grundejerforeningen om tilskud, men de har betinget sig, at hjertestarteren skal være placeret 

udendørs, så den er bedre tilgængelig. Vi har derfor indhentet tilbud på et frostsikret skab, som 

den skal placeres i. Vi håber, at vi hermed kan forvente et økonomisk tilskud fra 

Grundejerforeningen! 

 

Til en stor del af årets arrangementer har bestyrelsen fået hjælp fra byens borgere. Seniorgruppen 

står derudover for en årlig omgang hovedrengøring og to havedage, hvor der beskæres og ryddes 

op i busketterne. Bestyrelsen værdsætter virkelig, at så mange medlemmer af forsamlingshuset 

støtter op om huset og udfører et stykke frivilligt arbejde. Vi takker alle for indsatsen.  

 

Vores samarbejde med Albertslund Bibliotek er fortsat en stor succes, hvor vi får økonomisk hjælp 

til at afholde større åbne arrangementer i huset. Nogle arrangementer er egentlig et samarbejde 

mellem Kirken og biblioteket, men hvis der kommer flere deltagere end menighedsgården kan 

rumme, så flyttes arrangementet til forsamlingshuset. Vi har aftalt med Kirken, at de betaler et 

beløb for opstilling af stole, oprydning og rengøring. Når vi serverer mad til vores arrangementer, 

er det Galleri Bagatel, der leverer maden, mens bestyrelsen står for salg af drikkevarer. Uden 

vores lokale rengørings-hold kunne vi ikke gennemføre alle disse udlejninger og arrangementer i 

løbet af året. Tak til alle for det gode samarbejde. 
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Årets første arrangement var et musikalsk foredrag den 29. januar i samarbejde med biblioteket, 

hvor Lillian Hjort fortalte om Sigfred Pedersen, og hvor vi sang med på mange af hans sange. 

 

Vi havde mange arrangementer i huset i marts måned: 2. marts blev fastelavnsfesten afholdt med 

stort fremmøde på omkring 80 deltagere. Den 13. marts var der et kirke-biblioteksarrangement, 

hvor Tom Buk-Swienty holdt foredrag. Den 21. marts havde vi selv et arrangement sammen med 

biblioteket, hvor ”Pligten Kalder” spillede og underholdt. Alle arrangementer var velbesøgte og 

meget vellykkede.  

 

Den 14. juni holdt vi det store loppemarked, som igen blev en rigtig god indtægtskilde for 

forsamlingshuset. Tak til Jutta & Christa for deres indsats. Sct. Hans bålet blev som altid tændt 

efter fakkeloptoget igennem byen den 23. juni. 

 

Gadekærsfesten den 9. august var trods ustadigt vejr meget vellykket. Grundejerforeningen betalte 

gravstegen og HRH opsatte cirkusteltet. Mange tak for det. Eneste minus var, at der havde tilmeldt 

sig 120 personer, men 30 udeblev, så planlægning af siddepladser og indkøb blev vanskelig. Vi vil 

derfor overveje, hvordan vi kan sikre os mod for mange udeblivelser uden afbud. 

 

I oktober havde vi to meget gode arrangementer. Dels et arrangement i samarbejde med kirken og 

biblioteket, hvor Peter Gøtzsche holde foredrag om medicinforbrug, og den 31. oktober havde vi 

selv en PH-Revy i samarbejde med biblioteket. 

 

I november havde vi to arrangementer: Den 18. et spændende foredrag om meteorologi igennem 

5000 år med vores egen Erik Rasmussen, og den 26. var der banko, - igen med et flot overskud. 

 

Juletræsfesten den 7. december blev afholdt med nye aktiviteter som kagebagning og juleklip, - 

det blev meget vellykket. I december havde forsamlingshuset desuden andel i flere af lågerne i den 

store levende julekalender. Det var et godt initiativ, og en overordentlig vellykket julekalender, som 

gav et endnu større sammenhold i vores landsby.  

 

Der har været 7 gange fællesspisning i forsamlingshuset i 2014. Et godt fællesprojekt for byens 

borgere. Husk at opfordre især nytilflyttede til at deltage. 

 

Udlejningerne håndteres via vores hjemmeside www.herstedosterforsamlingshus.dk, som nu 

fungerer godt. Forsamlingshuset var udlejet i alt 36 gange i 2014, heraf var 15 af lejerne 

medlemmer. Generelt har vi ikke problemer med udlejningerne, men vi har desværre haft enkelte 

uheldige episoder, hvor der er sket skader, eller hvor lejeren har forladt huset uden at rydde op 

efter sig. Vi inddrager selvfølgelig depositum og sender eventuelt ekstraregning, hvis der er behov. 

 

Økonomisk balancerer den daglige drift via kontingent, lejeindtægter og overskud ved diverse 

arrangementer. Udlejningen har i 2014 været lidt lavere end budgetteret, men de afholdte 

arrangementer har til gengæld givet et flot overskud. Samlet set har udgifterne i 2014 været 

væsentlig lavere end indtægterne, således at vi kan præsentere et flot overskud.  

 

Generalforsamlingen vedtog sidste år, at vi skal øge vores opsparing, som en del af strategien for 

at kunne renovere toiletterne og etablere et handicaptoilet. Det er sket ved at medlemmerne skulle 

http://www.herstedosterforsamlingshus.dk/
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betale dobbelt kontingent. Bestyrelsen har desuden vedtaget at undvære det årlige honorar, og 

samlet set kan vi nu lægge omkring 100.000 kr. til vores opsparing.  

Vi har på nuværende tidspunkt 109 medlemmer, hvilket er det antal, der har betalt kontingent i 

2014. Det er 9 mindre end i 2013. De 109 medlemmer svarer til 80 % af landsbyens adresser. 

 

Bestyrelsen har igennem året arbejdet på at kunne præsentere et realistisk renoveringsprojekt af 

husets toiletter ved dette års generalforsamling. Ved hjælp af bestyrelsens mange kompetencer 

har vi udarbejdet en projektbeskrivelse og et budget, som vi har sendt med anmodning om støtte til 

3 fonde (LOA-Fonden, Vanføre Fonden og Realdania) samt Albertslund Kommune. Vi har 

modtaget tilsagn om 108.622 kr. i støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Vi mangler svar fra to 

støttemuligheder. Budgettet er på 237.000 kr. og vi mangler på nuværende tidspunkt finansiering 

for 80.745 kr. Vi glæder os derfor til at præsentere hele resultatet af anstrengelserne for 

generalforsamlingen. (Dokumenterne ligger under fanen ”For medlemmer” på vores hjemmeside 

www.herstedosterforsamlingshus.dk). 

 

Bestyrelsen har haft et rigtig godt samarbejde i det forløbne år, og vi har afholdt 9 

bestyrelsesmøder. Hele bestyrelsen inkl. suppleanterne deltager i arbejdet med at have husvagt 

ved udlejninger og som tovholdere ved de mange arrangementer. Nedenfor ses hvordan 

ansvarsområderne i øvrigt er fordelt imellem medlemmerne. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

  

Christiane Scheel, formand 

Sonja Andersen – næstformand og kontakt til biblioteket 

Bjarne Strand - kasserer 

Christa Rossen - sekretær og oldfrue 

Gitte Rasmussen, Jette Grøn og Signe Haarh Landon - udlejning 

Henrik Schwartzbach og Claus Thomsen - udendørs vedligeholdelse 

Jack Sander og Torben Riis – indendørs vedligeholdelse 

Christian Greve (suppleant) - indkøb 

Jørgen Kjeldergaard (suppleant) - indkøb 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herstedosterforsamlingshus.dk/

