
 
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning den 1. marts 2022 
 

 
Den sidste Generalforsamling fandt sted i september 2021. Siden da er der kun gået 6 måneder. 
Det skyldes corona-situationen, som har påvirket os alle lige siden januar 2020. Vi håber, at det 
snart er et afsluttet kapitel. Vi forsøger derfor at vende tilbage til normaliteten og afholder derfor 
Generalforsamling for Herstedøster Forsamlingshus i marts. 
  
Aktiviteter i huset 
Vores hus bliver brugt til mange aktiviteter, som er til glæde for beboerne i byen. Der er mange 
arrangementer for vores børn og unge samt deres forældre som fx Halloween, Risengrødsspisning, 
Spilleaften eller fastelavn. Om vinteren bruges huset nogle måneder af petanque-folket. 
Året rundt dyrkes der gymnastik torsdag formiddag. Seniorklubben mødes til kaffe om mandagen 
og Løbeklubben bruger det til komsammen. Og til fællesspisningerne kan hele byen mødes og få et 
lækkert måltid mad, et par fællessange og en hyggelig snak.  
 
I år har der således den 31. oktober været afholdt Halloween med deltagelse af 70 børn fra byen. 
Der var 8 poster fordelt over byen og blev sluttet af med slagterens gode grillpølser. Det var 
supergodt og dejlig gyseligt! Den 28. november bød Forsamlingshuset på risengrød og julehygge. 
Der var færre til dette arrangement i år, da mange familier var corona-plagede, men det var rigtig 
hyggeligt. Og juletræet, som Lars havde sponseret, blev pyntet meget smukt. 
 
Fællesspisninger har vi siden september pga. corona-restriktionerne kun kunne holde to gange, 
nemlig den 27. oktober og den 6. december. Der var stor tilslutning til begge arrangementer. Nu 
håber vi, at smittetallet snart falder så meget, at vi igen kan mødes til fællesspisning. 
 
Huset bruges også til biblioteksarrangementer, til dels i samarbejde med Herstedøster Kirke. Den 
14. oktober havde vi Lotte Kaa Andersen på besøg, der fortalte om bogen ”Den inderste kerne” og 
dermed om en af Danmarks mere ukendte stjerner, Inge Lehmann, som var verdens første 
kvindelige seismolog  
Den 11. november gæstede Jesper Wung-Sung huset for at fortælle om sin bog ”Kvinde set fra 
ryggen”.  
Og den 10. marts får vi besøg af Hans Thiil Nielsen, der med sin bog ”Hans byggede en by” 
fortæller om Albertslunds tilblivelse. 
 
Huset 
Huset udlejes flittigt, og det er dejligt at høre, hvor glade lejerne er for at bruge vores hus. Lige for 
øjeblikket er corona – situationen lettet, sådan at vi igen kan udleje normalt. 



Gulvet er netop blevet slebet og lakeret og ser noget så flot ud. Desuden er stikledningen til el 
blevet repareret, og belysningen af stien op til huset ordnet, sådan at renovationsarbejderne kan 
komme frem i mørket.  
De sidste år er der blevet brugt en del penge på huset indendørs. Nye toiletter, nyt køkken, 
behandling af gulvet. Vi vil også gerne have gjort noget ved de udendørs arealer. Bl.a. ønsker vi at 
få ordnet terrassen, da fliserne her ligger hulter til bulter. Desuden skal vi vurdere, om taget 
trænger til en renovering. Parkeringspladsen, som jo er til Forsamlingshusets gæster, er heller ikke 
blevet bragt i samme stand som inden vi fik nye gadelygter. 
 
Vi har et stort behov for hjælp til at ordne de udendørs arealer. I opfordres derfor til at deltage i 
havedage m.m. og give en hånd med, når vores forsamlingshus har brug for det. 
 
Da der er en generel forøgelse af vores faste udgifter, tænker vi på at forhøje det årlige 
kontingentet til 400.- for en almindelig husstand. Enlige pensionister betaler som altid halvdelen. 
Dette vil blive behandlet på generalforsamlingen under punktet om budgettet.  
 
Bestyrelsen 
Samarbejdet i bestyrelsen fungerer rigtig godt. Alle tager fat og bidrager til det fælles arbejde for 
forsamlingshuset. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Det er et stort ansvar og et 
stort arbejde at få vores forsamlingshus til at fungere. Derfor er det vigtigt, at vi er mange, sådan 
at vi fordeler arbejdet og kan aflaste hinanden. Bestyrelsen består af 11 medlemmer og 2 
suppleanter. Desuden tænker vi på at invitere jer til at blive aktive som forsamlingshusets venner, 
men derom mere på Generalforsamlingen under punktet Eventuelt. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På valg i år er Christa Rossen, Mette Velds 
Andresen, Pernille Myers og Jørgen Kjeldergaard, hvoraf Christa, Mette og Pernille gerne 
modtager genvalg. Jørgen Kjeldergaard stiller desværre ikke op igen. Desuden ved I sikkert, at vi 
har måttet tage afsked med Torben, som har været medlem af bestyrelsen i rigtig mange år. Han 
har ydet en meget stor indsats for forsamlingshuset i alle årene. Det bliver svært at undvære ham. 
Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Begge vores suppleanter vil gerne fortsætte arbejdet i 
bestyrelsen og modtager derfor genvalg.  
Vi mangler altså to medlemmer i bestyrelsen. Så… hvis du har lyst til at give en hånd med i 
arbejdet for vores fælles Forsamlingshus, må du meget gerne kontakte Jørgen Kjeldergaard på 
51365285 eller en af de andre medlemmer i bestyrelsen. Vi bliver glade! 
 
Bestyrelsen består i dag af: 
Jørgen Kjeldergaard - Formand og indkøb 
Gitte Rasmussen - Næstformand og udlejning 
Charlotte Romlund Hansen - Kasserer - regnskab 
Yvonne Gørtz - Kasserer - udlejning 
Lore Rørvig - Sekretær/ bibliotekskontakt/ husvagt 
Christa Rossen - Oldfrue/ indkøb/ husvagt 
Jack Sander - Husvedligehold/ husvagt 
Mette Velds Andresen - Hjemmeside/ nyhedsbrev/ husvagt 
Signe Haarh – Udlejning/ børnearrangementer 



Pernille Myers – Havekvinde/ husvagt 
……….. 
Suppleanter 
Pernille Ask Aabo - Børnearrangementer/ husvagt 
Lars Iversen - Havemand/ bibliotekskontakt 
 
 
 
 
 
 


