
Bestyrelsens beretning 2010 

2010 har været et ret skelsættende år for forsamlingshuset.  

Faktisk et helt fantastisk år, hvor huset har fejret sit 50 års jubilæum på en måde, som kan samles under tre 

hovedoverskrifter: gældfrihed, koncerter og toiletter. 

 

Den første: huset er gældfrit for første gang i mange år.  

Jeg ved ikke hvor mange af de 50-årige her i salen som kan sige: prioritetsgælden er betalt, kassekreditten 

er i plus og alt er gennemrenoveret. 

Der er flere grunde til, at det er gået så godt.  

Landsbyrådsrepræsentanten – Rie – og bestyrelsen har hentet 151.000 kr. hjem udefra. Vi fik efter en sej 

indsats kæmpet 86.000 kr. hjem fra LAG-puljen i Favrskov Kommune. De blev lagt oveni de 90.000 som 

Landsbyrådet bevilgede i 2009 og betalte stort set udgifterne til toiletterne. 30.000 fra Chris-fonden i Århus 

(Stigs indsats)hev os over nul-linjen og 15.ooo fra Kulturelt Samvirke betød at vi havde et pænt overskud på 

jubilæumsfestlighederne. Det årlige 20.000 kr. et gledet ind i budgettet, men der er af disse midler også 

blevet brugt penge på festligheder i forb.m. at byen fik besøg fra Italien og der er sat et pænt beløb af til 

legepladsen. 

 

Den anden: koncerterne 

Det har været et ganske forrygende år med en hel masse meget velbesøgte aktiviteter. Først og fremmest 

har Jesper fået etableret et meget velkørende koncertteam med faste folk på opstilling og Lars på øllerne 

og Stig og Susanne  i billetten. Til flere af koncerterne har der været mulighed for først at deltage i en 

fællesspisning med ”en let velsmagende ret” – og det er virkelig en succes – både koncerterne, de nye 

cafearrangementer og spisningerne. Mange mennesker kommer udefra – de er faktisk i overtal de fleste 

gange – og det er jo rigtig godt, at vi her har ramt noget, som i hvert fald lige nu både er sjovt for os selv, 

men også for andre, der dermed er med til at finansiere husets drift. Det er virkelig en succes-historien og 

det skal vi hver især være med til at sikre at den også bliver ved med at være. Derfor kommer der også her 

en lille spids bemærkning: det er ikke ret smart at nogen reserverer billetter og så ikke møder op. Det tog 

overskuddet fra den sidste koncert. Derfor vil det fremover være sådan, at der kun er mulighed for at købe 

billetter! 

 

Den tredje: toiletterne 

Som I sikkert alle sammen både har set og afprøvet – så har vi fuldstændig ombygget og renoveret 

toiletforholdene. Det er blevet godt og ser fint ud. Men det har sørme været et slid. Og her er det først og 

fremmest Lars, som sammen med Jesper, der har taget det store slid. Det har indimellem været et helvedes 



hyr at få nogle af håndværkerne til at overholde aftalerne og tiden. Men Lars har holdt dem fast og holdt 

ved indtil det blev som det skulle være. 

 

Øvrige tiltag: 

Med Allan som ankermand har vi nu efterhånden fået en effektiv hjemmeside, hvor man hele tide kan 

tjekke op på, hvad der foregår i forsamlingshuset og i byen i øvrigt. Der arbejdes på at udvikle siden endnu 

mere, bl.a. med billeder fra koncerterne m.m. 

Til sidst skal jubilæet også have et par ord med på vejen: det var to forskellige og meget fine dage, hvor der 

først blev inviteret på kaffe og kage. Hele sognet - og alle de gamle som havde relationer til huset og fx 

havde været med til at bygge – var inviteret – og der kom rigtig mange. Der blev holdt taler, vist film fra 

byggeriet og givet gaver. Og som noget ganske særligt blev Frodes skulptur sat op nede i foyeren som 

husets nye vartegn, som provokerer, skaber nysgerrighed og udsyn. Dagen efter var der stor fest med 

helstegt pattegris og en efterhånden også noget helstegt Peter Belli. Et fint jubilæum, som ikke mindst 

kørte flot og fint igennem med husets rengøringskone, lagkagebager, grydesvingende og altid glade Lille 

Hanne, der som chef for forklædedamerne fik alt til at klappe.  

 

Og så til sidst: 

Jeg skal hilse fra bestyrelsens ihærdige indpisker – Peter – som hele tiden stiller de gode, kritiske spørgsmål 

og husker os på, at vi også skal tjene penge: husk at skubbe til naboerne raden rundt, så de også bliver 

medlemmer. 

Husk også selv at betale dit kontingent. Det koster dig kun 150 kr. om året at have et sted 

 hvor du mindst en gang om måneden kan gå hen og spise en spændende middag til en pris langt 

under, hvad du skal betale andre steder 

 hvor du kan gå til koncert med vennerne og høre orkestre, du ellers skal rejse langt efter, og hvor 

du kan få en velskænket fadøl helt op til stegen for næsten halv pris 

Dit kontingent er din anerkendelse af det arbejde, der gøres her i huset for, at det er lidt bedre at bo i 

Røgen. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Reiche 

Formand for bestyrelsen 

 


