Beretning 2020
Husets arrangementer
Fællesspisningen i februar og julefællesspisning gav tilsammen et
overskud på ca. 7000, meget lig sidste år. Derudover har vi stadig et
samarbejde med skolen og kirke vedr. julen og fastelavn,
julearrangementet er med boder på skolen derefter gudstjeneste, og til
sidst går alle i fakkeloptog til byens bakke, hvor forsamlingshuset havde
sørget for risengrød. Til fastelavn slås katten af tønden efter
gudstjenesten, tøndeslagningen foregår helst på p pladsen, endnu har vi
haft vejret med os så det kan lade sig gøre. Derefter er der
fastelavnsboller saftevand og kaffe i salen. Det er ikke noget huset
tjener noget på, men vi tror det er vigtigt at vise huset er en del af
lokalsamfundet.
Revy og lystspil
Revyen gav et overskud på 48.891, rigtigt fint, men bestyrelsen en enige
om at der skal laves om på konceptet, der er ingen grund til at hyre
musik til efter revyen hvis de fleste går hjem lige efter revyen. Vi kan
også se på antallet af gæster de forskellige gange, der er en tildens til at
der kommer flere og flere de gange hvor det kun er revy, og kaffe, og
færre til de aftner med mad og underholdning, samlet set tror jeg det
antal der har set revyen har været næsten ens de seneste flere år, folk
kommer i højere grad for at se revy, og det skal vi have fokus på
Lystspillet gav et overskud på ca. 20000, jeg tror vi har fundet en god
måde at afvikle det på, så det også rent arbejdsmæssigt er til at
overkomme for bestyrelsen. Samlet var der de 2 aftner vi stod for
omkring 150 inde og se lystspil, det syntes jeg er en fin opbakning.
Lejligheden
Vi har igen skiftet lejer, og benyttede muligheden for at få gjort
lejligheden i stand, det kostede en del, men det så ikke så godt ud da
den forrige lejer var fraflyttet, vi trak hvad vi kunne i depositum, men det
kostede alligevel omkring 30000. Lejligheden trængte virkelig til en
ordentlig tur, det har den fået, det virker bestemt som om den
nuværende lejer passer bedre på det hele, så vi håber det ikke går så
galt igen

Generelt om huset
Som i kan se har salen fået den helt store tur, nyt gulv, nyt
lyddæmpende loft, nyt lys, og så en gang maling, jeg syntes det
fremstår rigtigt pænt, især loftpladerne og lyset er en gevinst, der er en
langt bedre akustik, og lyset kan indstilles efter behovet. Det hele har
kostet ca. 465000, en ordentlig omgang, men vi mener det er det vær.
Vi håber så det kan medvirke til at huset udlejes mere ud, som i kan se i
regnskabet er det ikke tilfældet i 2019, det er måske en tendens til at
folk ikke holder fester i samme omfang mere, vi håber at investeringen
kan vende om på det.
Det hjælper heller ikke på udlejningen at bestyrelsen har besluttet at der
ikke kan holdes ungdomsfester her i huset, det skyldtes især 2 ting,
rengøringsfirmaet vil ikke gøre rent efter sådanne fester, de kan ikke få
gulvet rent, der bliver spildt for meget nok især sukker alkohol og har det
ligget for længe er det ikke til at få af, vi har prøvet at få de voksne der
skal være til sådanne fester til at vaske gulvet om aftenen, men det
resulterede i vandskade på gulvet, man må ikke hælde vand ud på et
træ gulv unde at tørre det op straks. Den anden grund er hærværk i
Asmindrup i forbindelse med festerne, klager som vi var nødt til at
reagere på. Jeg syntes det er rigtigt kedeligt for det er de fremtidige
brugere af huset det går ud over, jeg skal dog lige sige de gange med
hærværk har det ikke været nogen fra Asmindrup der stod for festen.
Fremtiden
Jeg er spændt på næste års regnskab, coronaen har helt sikkert også
fat i Asmindrup, måske ikke fysisk, i form af mange syge, men jeg tror
ikke på en udlejning i 2020 bliver som i 2019, der vil komme en tror jeg
mærkbar tilbagegang, hvor stor bliver spændende, for hvornår tør folk
igen mødes i festligt lag ved jeg ikke. Vi har ikke søgt om del af
hjælpepakker, omkostningen til revisor erklæring er for stor.
I huset er der kun en ting der halter, taget over lejligheden er ikke godt,
vi har fået det repareret så det for formodentlig kan holde et par år, men
så er det et nyt tag, det er heldigvis kun over lejligheden det er galt, vi
har fået et tilbud som lyder på ca. 60000.
Til sidst en tak til bestyrelsen og især til de mennesker vi kan trække på
når der mangler hænder.
Jens Christensen

