Bestyrelsens beretning 2009
2009 har været et godt år for forsamlingshuset med en masse velbesøgte aktiviteter og som følge deraf en
stadig bedre økonomi.

Aktiviteter:
De faste aktiviteter har som i de foregående år været
En række på i alt 7 fællesspisninger, altid med god og nogle gange meget spændende mad, hvor de
forskellige madhold virkelig har rullet sig ud. Regner man lidt på det har der nok været godt 50
forskellige kokke i sving – hvilket er ganske godt i en så lille by som Røgen. Til et par af
fællesspisningerne var der lavet specielt program: i efteråret en afrikansk aften med afrikansk mad
og supercharmerende underholdning af en gruppe børn og kunstnere fra Burkina Faso. Desuden en
meget gemytlig og hyggelig julefrokost med glad musik fra Red Hot Four. Som sædvanlig også en
hyggelig Sct.Hans Aften med kød på grillen og bål på Sørn & Gunnas mark.
I forhold til foregående år har der været en kraftig satsning på koncerter, og de er nu blevet en
meget betydelig del af de faste aktiviteter. Som noget helt nyt har der med overvældende succes
været spisning forud for de fleste koncerter med op til 150 gæster. H.P.Lange og Troels Jensen
lagde ud, derefter Marie Karmen Koppel, Secret Oyster og til sidst Tørfisk med helstegt pattegris på
grillen. I efteråret havde vi besøg af Dissing, Dissing, Las & Dissing og årets koncerter sluttede af til
munter jazz med Red Hot Four. I alt 6 koncerter som alle var meget velbesøgt – på nær en enkelt.
To koncerter med en uges mellemrum var lige lovlig tæt for de fleste. Programpolitikken har været
både at prøve af i bredden og lidt mere specielle koncerter – og det er faktisk lykkedes at få rigtig
mange mennesker både fra Røgen og omegn, men også fra fjernere egne til at komme til koncert i
forsamlingshuset.
Kortklubben har traditionen tro spillet præmiewhist 48 torsdage
Store og små udlejninger til bryllupper, konfirmationer og begravelser har i 2009 været på kraftig
tilbagegang til i alt 15.
I 2009 har der ikke været de store ombygninger i huset. Bestyrelsen har gennemført et par arbejdsdage,
hvor der først og fremmest har været tale om vedligeholdelse af huset og legepladsen – den tager sig i
øvrigt nu bedre ud end nogensinde før – stor tak til legepladsgruppen!
Igen i 2010 bliver der tale om et stort ombygningsprojekt, idet det er lykkedes vores landsbyrådsrepræsentant at forhandle en bevilling igennem på 90.000 kr. til renovering af toiletterne. Stor tak til Rie,
som fortsætter på posten i 2010.
Kortklubben har i år som flere gange før været i gavehjørnet og har doneret de flotte runde borde til den
Blå Stue. Tak for det. Bordene har givet klubbens medlemmer bedre mulighed for at dyrke deres passion
for at klaske med kort, det er efter sigende blevet sværere at snyde, og så har de også givet mulighed for at
vi fremover kan indrette et af vores lokaler mere cafe-agtigt.

Økonomi:
I 2009 fik forsamlingshuset via landsbyrådsrepræsentanten som tidligere 20.000 kr. fra kommunen til
fordeling i to puljer på hver 10.000 kr. Den ene pulje har finansieret forbedringer og anskaffelser på
legepladsen og forplejning i forbindelse med de afholdte arbejdsdage, den anden pulje er tilfaldet
forsamlingshuset og har bl.a. finansieret indkøb af materialer i forbindelse med renoveringen af
indgangspartiet.
På trods af nedgangen i udlejninger er forsamlingshusets gæld endnu et år blevet nedbragt, hvilket skyldes
de mange velbesøgte koncerter og fællesspisninger. I 2010 bliver der hårdt brug for penge til at matche
medfinansieringen af landsbyrådets bevilling på 90.000 kr. Så skulle nogen have lyst til at yde et ekstra
bidrag i forbindelse med indbetalingen af årets kontingent – siger vi mange tak på forhånd! Bestyrelsen vil
selvfølgelig arbejde på at skaffe ekstra midler fra banker og fonde.

Husk det nu:
Husk 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 for, at det er lidt bedre at bo i Røgen.

Med venlig hilsen
Claus Reiche
Formand for bestyrelsen

