
   Til generalforsamlingen i Røgen Forsamlingshus den 27.02.2013 

Bestyrelsens beretning 2012 

På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen problemerne med at få økonomien til at hænge sammen. På 
trods af mange gode arrangementer gav huset underskud. En del skyldes ganske givet stigende priser på olie, el og 
vand og et fald i antallet af kontingentbetalende brugere af huset. Forsamlingen diskuterede derefter en række 
forskellige forslag til forbedring af økonomien. I de forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at gennemføre disse 
forslag.  

Gennemførelsen af forslagene plus en række meget succesrige arrangementer har betydet, at den økonomiske 
situation har ændret sig ganske positivt. Sidste års underskud på ca. 40.000 kr. kunne forventes at stige med endnu 
40.000 kr. til ca. 80.000 kr., men regnskabet viser et stort driftsoverskud og en balance på godt 10.000 kr. i plus! Der er 
desuden i årets løb foretaget mindre investeringer til forbedringer af husets faciliteter(bl.a. koncertudstyr og 
cafeborde) og af legepladsen. 

I overensstemmelse med generalforsamlingens anbefalinger har bestyrelsen gennemført 

• En forhøjelse af medlemskontingentet 
• Etablering af en støttekontingentordning 
• I sammenhæng med disse tiltag er der blevet gennemført ændringer i indbetalingsformen (bl.a. tilmelding til 

PBS) som har krævet en længere indkøringsperiode og en stor arbejdsindsats 
• Prisen for leje af huset er blevet forhøjet med en differentiering på priserne for medlemmer/ikke-

medlemmer. Der er desuden blevet indført en varmeafgift i vinterhalvåret. 
• Forbruget af olie, vand og el aflæses efter hvert arrangement, så vi kan få et nøjagtigt billede af 

forbrugsmønsteret.  
• Forslaget om et støttearrangement blev realiseret med stor succes. Rigtig mange sponserede arrangementet 

med rede penge eller naturalier eller med donationer til udvikling af husets faciliteter. 

De nye tiltag plus overskuddet fra arrangementerne har betydet en genopretning af økonomien samtidig med at 
husets koncertfaciliteter bliver mere og mere professionelle. Det sammen kan siges om husets hjemmeside og 
facebookvæg, som har fået et gigantisk løft. 

Gennemførelsen af alle disse store og små succesfyldte tiltag er sket takket være en kæmpe arbejdsindsats. Både 
medlemmer af bestyrelsen og udenfor bestyrelsen har deltaget i arbejdet – og jeg kunne bruge de næste 5-10 
minutter på at takke hver enkelt for indsatsen. For stor tak skal de have. Men i stedet for at fremhæve enkeltpersoner 
vil jeg hellere henlede opmærksomheden på, at alt det her jo er udtryk for et fantastisk sammenhold omkring 
forsamlingshuset. Det er udtryk for at rigtig mange har den holdning, at det er vigtigt, at vi også fremover har et 
forsamlingshus – og ikke mindst, at de er villige til at sætte handling bag denne holdning, når det gælder. Ikke mindst 
derfor skal der herfra lyde et kæmpe stort tusind tak til alle for jeres opbakning.  

 

På bestyrelsens vegne  

Claus Reiche 
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