Herstedøster Forsamlingshus
Velkommen til Forsamlingshusets årlige ordinære generalforsamling
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.30
Bestyrelsens beretning:
2016 blev et godt og stabilt år for forsamlingshuset, hvor vi igen fik bekræftet, at huset er et meget
stort aktiv for landsbyen. At vi samtidig fik et flot økonomisk overskud er også et tegn på, at vi har
et velfungerende hus med mange velbesøgte arrangementer og udlejninger.
Bestyrelsen har i årets løb sørget for at vedligeholde huset og haven uden at gå i gang med store
nye projekter. Den bedste forbedring er, at der blev råd til at udskifte opvaskemaskinen. Den
gamle maskine var slidt op og fungerede mildest talt ikke godt! Den nye maskine har haft lidt
startvanskeligheder, men vi forventer, at den snart fungerer optimalt.
En nyanskaffelse til huset er 10 store runde bordplader, som man kan sidde 6 personer om. Tak til
Jack som har lavet dem.
Vi samarbejder fortsat med Albertslund Bibliotek og Herstedøster Kirke om diverse arrangementer.
Det er en god ordning, hvor kommunen og kirken bidrager økonomisk og står for at forhandle
aftaler med de engagerede kunstnere/foredragsholdere. Vi lægger hus til og står for servering og
salg af drikkevarer. Vi kan også komme med forslag til hvilken underholdning, vi ønsker i huset.
Årets arrangementer i samarbejde med biblioteket startede den 29. januar med en musikalsk aften
om Ewald Petersen (EPE), der har skrevet mange af de gamle kendte revytekster. Vi serverede
tapas og fik et fint overskud på salg af drikkevarer.
Den 7. februar var det tid til den traditionelle fastelavnsfest for byens børn og børnebørn, og det
blev det helt store tilløbsstykke med 131 deltagere.
Den 23. februar var der hjertestarter-demo i form af en filmfremvisning til en fællesspisning. Vi har
fået tilmeldt et par hjerteløbere, som har været på førstehjælpskursus. En hjerteløber er registreret
hos Trygfonden og bliver kontaktet, hvis der er akut behov for at bringe vores hjertestarter til et
alarmopkald i nærområdet.
Den 12. marts blev huset forvandlet til en troldmandsskole i Harry Potter universet. Tak til familien
Grøn for et imponerende arrangement, der var velbesøgt.
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Den 19. april havde vi besøg af Stine Bosse, som holdt foredrag for fuldt hus. Et fint arrangement i
samarbejde med kirken og biblioteket.
Den 11. juni blev det store loppemarked igen en realitet. Det blev en rigtig fin dag med godt vejr og
flot fremmøde og dermed stort overskud fra salg i caféen og loppeboden. Stor tak til dem, der gav
et nap med.
Det regnede derimod Sct. Hans aften den 23. juni, men trods det blev det en god aften.
Den 6. august blev endnu et traditionsrigt arrangement afholdt: Gadekærsfesten. Det blev en
hyggelig dag med mange deltagere, - også med flere af de nye borgere i byen, som forhåbentlig fik
bekræftet, at Herstedøster Landsby er det helt rigtige sted at bo. Tak til Grundejerforeningen og
HRH, som bidrog økonomisk og med opstilling af cirkusteltet.
Efterårets arrangementer blev den 13. september indledt med et nyt initiativ fra Elvi og
Hedemarkens Bibliotek, som stod for en lysvandring rundt i byen med fællessang undervejs og
højtlæsning til slut i forsamlingshuset. Der var servering af suppe og pølsehorn med økonomisk
støtte fra Grundejerforeningen. Et meget vellykket arrangement, som vi gentager i år (hvor det
forhåbentlig er lidt mørkere).
Den 7. oktober var der Benny Andersen Cabaret med teatergruppen Optimis i samarbejde med
biblioteket. Det var en rigtig godt arrangement med tapas og flot økonomisk overskud.
Den 25. oktober kom Hans Jørgen Bonnichsen og holdt foredrag om Emil Nolde. Et samarbejde
mellem biblioteket og kirken. Desværre var der lidt tekniske problemer, men ellers et fint
arrangement.
Den 13. november tog vi hul på julearrangementerne og gentog julemarkedet. Tak til kagebagerne
og husflidsentusiasterne, der medvirkede til, at vi fik et flot stort overskud.
Så blev det tid til årets store bankospil den 23. november, som igen trak fulde huse og gav et fint
overskud.
Den levende julekalender blev genoplivet i december måned. Forsamlingshuset stod for
kalenderlågen den 2. december, hvor juletræet blev pyntet. Flere af de senere julekalenderlåger
blev også afholdt i forsamlingshuset med forskellige arrangører. Tak til alle der tog initiativ og
medvirkede. Men hvorfor var der så få børn der deltog?
Forsamlingshusets egne arrangementer sluttede i 2016 med juleværksted den 4. december. Det
var en hyggelig dag, men med begrænset deltagerantal.
Igennem året har der været afholdt i alt 7 fællesspisninger. Det er stadig ét af de bedste
arrangementer, som bringer mange af byens borgere sammen, så vi lærer hinanden at kende. Tak
til kokkene og alle der deltager.
Alle disse arrangementer gennemføres af bestyrelsen sammen med mange andre af byens
borgere. Uden jeres hjælp kunne vi ikke holde så stort og konstant et aktivitetsniveau.
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Seniorgruppen hjælper derudover også med havearbejdet og diverse vedligeholdelsesopgaver.
Tak til alle der giver en hånd med. Endelig har vi vores rengøringsteam, som rykker ud og klargør
huset før udlejningerne, som jævnligt kommer med kort varsel. Tak for det.
Udlejningen er gået over al forventning i 2016, og vi har fået en langt større indtægt end
budgetteret. De kommende år vil vise, om det skyldes de nye toiletter, eller om det er en
tilfældighed. Sammenlagt har vi fået et overskud på knap 112.000 kr. i 2016.
Vi har pt 121 medlemmer i foreningen Herstedøster Forsamlingshus, og næsten alle er tilmeldt
nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er derfor blevet et effektivt medie til at informere om aktiviteter i
forsamlingshusets regi. Vi benytter i øvrigt også Facebook-gruppen ”Det sker i Herstedøster”.
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i 2016. Bestyrelsen er stadig velfungerende med 11 medlemmer
og 2 suppleanter, som alle bidrager i det tempo, som deres tid tillader. Majbritt Schøning har dog
erkendt, at hun har for travlt til, at hun kan genopstille som suppleant. Derfor søger vi en ny
suppleant.
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
Signe Haarh Landon – bibliotekskontakt og udlejning
Stine Thulin – sekretær og husvagt
Anette Ostenfeldt - husvagt
Jack Sander og Torben Riis – indendørs vedligeholdelse og husvagt
Henrik Schwartzbach og Claus Thomsen - udendørs vedligeholdelse og husvagt
Jørgen Kjeldergaard (suppleant) – indkøb og husvagt
Majbritt Schøning (suppleant) - husvagt
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