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Herstedøster Forsamlingshus      

 

Velkommen til Forsamlingshusets årlige ordinære generalforsamling 

mandag den 22. februar 2016 kl. 19.30 
 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Den vigtigste begivenhed for forsamlingshuset i 2015 blev renoveringen af toiletterne og etablering 

af et handicaptoilet. Bestyrelsen er stolte over, at det lykkedes at gennemføre projektet, - både 

økonomisk og at tidsplanen blev overholdt. 

 

Efterfølgende fik vi opfrisket garderoben og istandsat hoveddøren, som har fået et vindue. Det 

nytter og pynter gevaldigt! 

 

En anden vigtig nyskabelse er vores nyhedsbreve, som forhåbentlig er med til at udbrede 

kendskabet til husets aktiviteter og muligheder til mange flere medlemmer. Vi har på nuværende 

tidspunkt tilmeldt 78 husstande, så vi mangler fortsat knap 50 tilmeldinger. Tilmelding til 

nyhedsbrevene foregår via hjemmesiden www.herstedosterforsamlingshus.dk. Det er hensigten, at 

spare på udgifter til papir og print, når vi kan ophøre med at omdele sedler i postkasserne. 

 

Det er langt om længe lykkedes at få flyttet vores hjertestarter udendørs i et frostsikret skab, så 

alle nu har adgang til den. Det var på initiativ af Grundejerforeningen, der har givet tilsagn om 

økonomisk støtte. Hjertestarteren er registreret i det landsdækkende register ”Hjertestarter.dk”. 

 

Vi har igennem årets løb afholdt de faste traditionelle arrangementer i kombination med andre 

arrangementer i samarbejde med Albertslund Bibliotek og Herstedøster Kirke: 

 

23. januar indledte vi årets arrangementer i samarbejde med biblioteket med en festligt musikalsk 

café med Halfdanskerne, som sang og fortalte om Halfdan Rasmussen. Aftenen resulterede i et 

flot overskud. 

 

Fastelavnsfesten blev afholdt den 15. februar. Det fungerede godt med tilmelding af både børn og 

voksne, så indkøb og traktementet kunne målrettes bedre. 

 

26. marts afviklede vi et arrangement i samarbejde med kirken og biblioteket, hvor Annegrethe 

Bjarup Riis underholdt. Og den 30. april var det Anders Agger’s tur til at underholde ved et 

tilsvarende samarbejds-arrangement. Begge arrangementer var vellykkede, og gav et pænt 

overskud. 

http://www.herstedosterforsamlingshus.dk/
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Så blev det tid til årets Sct. Hans-bål med fakkeloptog. Desværre var bålet så fugtigt, at det først 

brændte ordentligt dagen efter! 

 

Traditionen tro afholdt vi gadekærsfest den sidste lørdag i skolernes sommerferie. Festen blev 

meget vellykket med konkurrencer og stor deltagelse af byens borgere. Igen i år betalte 

Grundejerforeningen for gravstegen, og HRH opsatte det store telt. Tilmelding med betaling var 

godt, fordi det gav mulighed for bedre planlægning af indkøb og opstilling af borde. Da 

gadekærsfesten har udviklet sig til et samarbejde mellem forsamlingshuset, grundejerforeningen 

og HRH, så har økonomien fået sit selvstændige regnskab, som pt styres af Gitte. Overskuddet fra 

sidste års fest gemmes derfor til dette års fest. I 2017 har gadekærsfesten været afholdt i 40 år! – 

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et jubilæumsfest-komité. 

 

I september måned havde vi to vellykkede arrangementer i samarbejde med biblioteket og kirken: 

Først et foredrag med Jens Andersen om Astrid Lindgren den 10. september og den 18. 

september en musikalsk fransk aften med Bodil Heister. 

 

Vi tog hul på julearrangementerne med julemarked den 15. november. Det blev en stor succes 

som vi håber vil kunne gentages i år. Tak til dem, som donerede kager og julepynt til salg og 

indtægt til huset.  

 

Den 25. november var der banko med en totalt fyldt sal. Succesen er så stor, at vi overvejer om vi 

kan gentage med et forårsbanko, så alle kan få en plads. 

 

Igen i år blev der taget initiativ til at markere julen på en særlig måde her i landsbyen. Et juletræ 

(betalt af Grundejerforeningen) blev plantet på forsamlingshusets grund, der kom lys på, og træet 

blev tændt og julen sunget ind den første søndag i advent. Hermed er en ny tradition født i 

Herstedøster! Den 6. december var der igen julefest for byens børn med kagebagning og pyntning 

af juletræet i salen. Endelig blev årets korteste dag markeret den 21. december med et 

solhvervsbål, tale og varm kakao. 

 

Der har været afholdt fællesspisning i alt 7 gange i 2015. Altid med godt fremmøde og dejlig mad. 

 

En stor tak til alle, der har bidraget med initiativer og arbejdskraft omkring forsamlingshusets 

arrangementer. Uden Jer kunne vi ikke holde et så stort aktivitetsniveau. Vi håber det gode 

samarbejde vil fortsætte. En særlig tak til seniorgruppen og Skovhjælperne, som har hjulpet med 

store vedligeholdelsesopgaver i hus og have. Vores lokale rengørings-hold er uundværlige til at 

klargøre huset forud for udlejninger og til at komme og hjælpe, når en udlejning kræver en ekstra 

indsats. 

 

Der er ét samarbejde som desværre ophører i år. Det er Galleri Bagatel, som har meddelt, at de nu 

trapper ned i aktiviteter og derfor ikke længere kan levere mad til vores arrangementer. Vi takker 

for det gode samarbejde med Janie og Mogens. Bestyrelsen vil forsøge selv at stå for serveringer 

ved caféarrangementerne, men vi vil ikke love at det fortsætter. 

  

Økonomisk er vi kommet igennem 2015 med et lille overskud på driften, og med et underskud på 

godt 150.000 kr. fra renovering af toiletterne. 43% af udgifterne til toiletterne blev betalt af hhv. 
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Lokale- og Anlægsfonden og Vanførefonden, mens de resterende 57% er finansieret af 

overskuddet fra driften i 2015, det dobbelte kontingent i 2014 og af vores opsparing. 

 

Som tidligere meddelt i et nyhedsbrev har bestyrelsen ændret betalingsbetingelserne ved leje af 

forsamlingshuset. Priserne er de samme for medlemmer, men betalingsfristen er ændret, så man 

nu skal betale lejen 1 måned før, huset skal lejes. Samtidig har vi fordoblet depositum for udenbys 

lejere, så vi forhåbentlig ikke længere risikerer at stå med en regning efter en uheldig udlejning. 

 

På generalforsamlingen i 2015 blev det foreslået, at forsamlingshuset blev momsregistreret, så vi 

kunne fratrække udgifter til renovering og vedligehold. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne, 

og vi er nået frem til, at på lang sigt er ulemperne større end fordelene. Bestyrelsesarbejdet er 

frivilligt, og det må ikke fylde mere end det gør nu. Derfor fortsætter vi som en forening med 

momsfritagelse.  

 

Foreningen Herstedøster Forsamlingshus har på nuværende tidspunkt 116 medlemmer ud af i alt 

135 husstande (inkl. 6 udenbys medlemmer, som er tidligere Herstedøster-borgere). Vi er i gang 

med en hvervekampagne for at få flere medlemmer, og det har indtil nu givet 3 medlemmer mere. 

 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2015. Vi er fortsat en meget velfungerende bestyrelse 

på i alt 13 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som alle bidrager med deres kompetencer og 

arbejdskraft. I år har vi ikke mindst haft glæde af et par byggesagkyndige i bestyrelsen, som har 

styret toiletrenoveringen med fast hånd. Uden jer var vi næppe nået i mål til tiden. 

 

Vi skal i år sige farvel til et par bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at trække sig efter mange 

gode år: Sonja Andersen, som i 10 år har arbejdet ihærdigt for at huset er blevet det samlingspunkt 

i landsbyen, som nu er en realitet. Christian Greve mener også, at det er tid for nye kræfter i 

bestyrelsen, og derfor vil vi opfordre alle til at overveje, om ikke I har lyst til at give et nap med? Vi 

er mange til at deles om opgaverne (se nedenfor), og det er en stor fornøjelse at være med til at 

drive et så velfungerende hus med de muligheder, som det giver for os alle her i Herstedøster 

Landsby.   

 

På gensyn til generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Christiane Scheel, formand, hjemmeside og nyhedsbreve 

Sonja Andersen – næstformand, kontakt til biblioteket og husvagt 

Bjarne Strand – kasserer og indkøb 

Christa Rossen – sekretær, oldfrue og husvagt 

Gitte Rasmussen, Jette Grøn og Signe Haarh Landon – udlejning og hjemmeside 

Henrik Schwartzbach og Claus Thomsen - udendørs vedligeholdelse og husvagt 

Jack Sander og Torben Riis – indendørs vedligeholdelse og husvagt 

Christian Greve (suppleant) - indkøb 

Jørgen Kjeldergaard (suppleant) – indkøb og husvagt 


