
Beretning 2007 
 
Aktiviteter: 
 
De faste aktiviteter har som i de foregående år været  

• Fællesspisninger med en række forskellige underholdende indslag. Der har været præmiebanko, teater, 
Sct.Hans bål og bal, julefrokost m.m. 

• Koncerter, i år først med Allan Olsen, dernæst med Burning Red Ivanhoe og sidst med Tøbrud. 
• Kortklubben, som traditionen tro hver torsdag spiller præmiewhist. 
• Udlejningerne, hvor antallet ser ud til at være stigende 

 
Som i de foregående mange år er der også i 2007 blevet arbejdet på huset. Den store sal har fået en tiltrængt omgang: 
gulvet er blevet høvlet af og efterbehandlet, så det i dag står lyst og flot. Væggene er blevet hvide, og der er kommet 
nye loftslamper og nye gardiner. Den blå Stue og trapperummet har fået flot klinkegulv, stuen er blevet malet og 
trapperummet vandskuret og malet. Alt lyst og indbydende.  Der er kommet terrassedør med udgang til sydterrassen, 
isokern i skorstenen og sæbedoseringsanlæg til opvaskemaskinen. Desuden er der blevet investeret i et lydanlæg og 
klaveret er blevet gennemgribende restaureret. Der er kommet skiltning og navn på forsamlingshuset. 
 
På trods af de ihærdige anstrengelser er der stadig en del som trænger, bl.a. indgangspartiet og toiletterne. Vi har lysten 
og ideerne til at fortsætte, men er nødt til at gå frem i et tempo, så økonomien kan følge med. 
 
 
Økonomi: 
 
Nedlæggelsen af den gamle Hammel Kommune betød også en nedlæggelse af det gamle landsbyråd og de 
støtteordninger, vi i årenes løb havde tilkæmpet os der. På nuværende tidspunkt kender vi ikke mulighederne for i den 
nye kommune at opnå tilskud til forbedringer eller tilskud til de faste aktiviteter. Det betyder en noget mere usikker 
økonomisk fremtid, hvor det bliver nødvendigt at have overskud på alle vores aktiviteter og hvor vi må forsøge at hente 
endnu flere penge hjem fra fonde o.lign. til forbedringer af huset. Heldigvis har vi udvist rettidig omhu og nået at 
foretage en lang række forbedringer, mens der endnu var penge til det. Derfor ser situationen ikke helt skidt ud. 
 
De faste aktiviteter giver samlet set et fint overskud og finansierer langt hen ad vejen den daglige drift af 
forsamlingshuset. De mange forbedringer på huset belaster derimod økonomien, også selvom der er opnået tilskud 
forskellige steder fra.  Modtagelsen af sidste års arv efter Aage Klausen betyder imidlertid, at årets resultat er 
fremragende. På trods af en masse vedligeholdelsesudgifter og nyanskaffelser er det sådan, at vi nu kun mangler at 
betale godt 30.000 kr. før forsamlingshuset er helt gældfrit. 
 
Forsamlingshuset har i 2007 modtaget følgende tilskud til økonomien: 
 
Landsbyrådet, bevilling til nyt gulv m.m.           20.000 kr. 
Favrskov Kommune                                            20.000 kr. 
Arv                         100.000 kr. 
                         140.000 kr. 
 
 
Sammenlægningen: 
 
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at sammenlægge Røgen Forsamlingshus og Røgen Borgerforening. 
Som konsekvens heraf har Røgen Forsamlingshus bl.a. været ansvarlig for, at legepladsen er blevet holdt ved lige. I den 
forbindelse er der af de 20.000 kr. til landsbyen bevilliget 5287 kr. til legepladsen. Desuden er der af samme pulje 
blevet  bevilliget  2371 kr. til beplantning af fællesareal  i Klintrup. De resterende midler er blevet anvendt i forb.m. 
renoveringen af forsamlingshuset. 
 
Med venlig hilsen 
Claus Reiche 
Formand for bestyrelsen 


