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Nr. Asmindrup den 23.3. 13. april 2015 
 
Bestyrelsens beretning for 2014 

Alment 

Året i år har været lidt anderledes, da vi oktober nødtvungent måtte skifte formand, 
da Ib Schønning af helbredsmæssige årsager, ønskede at blive afløst på denne post, 
og det blev så mig, der tog over. Ib du har været en fantastisk formand, ingen tvivl 
om det, og det kan vi ikke takke dig nok for. Heldigvis er du blevet i bestyrelsen, og 
yder fortsat en stor indsats. Du besidder en viden omkring huset, som vi andre kan 
trække på.  Tusind tak, vi håber, at vi har  lette  presset lidt. 
Ellers  blev året nok som de fleste andre. Vi oplevede en lille bitte tilbagegang i 
udlejningen, men intet alarmerende. Vi har igen i år brugte en del penge på huset, men 
på trods heraf, kommer vi alligevel ud med en beholdning på ca. 265.000  kr.  
Overskud 58.000 kr. 
I år har SKAT valgt at ”pille” lidt i små forsamlingshuses regnskaber. Vi var blandt de 
udvalgte, der blev bedt om at indsende dokumentation, for diverse bilag/udlæg. Det 
har resulteret i, at vores rengøring fra 2015 bliver dyrere, derfor ser vi os nødsaget 
til at hæve udlejningspriserne i 2015, for delvis at modsvare den stigende udgift.  
 
Medlemmer 

Medlemstallet er nogenlunde uændret, og vore medlemskontingenter løber op i ca. 
15.000,-. De kommer fra 138 medlemmer og 3 forening 
En god og trofast medlemsskare, som kun ændrer sig ganske lidt. Nogle flytter 
herfra, og andre kommer til, også uden for sognet grænser, og så går det lige op. 
Godt for det. Vi har til stadighed glæde af frivillige hjælpere, når vi spørger, og det 
er rart, at man ikke løber panden mod en mur, når vi beder om hjælp. 
 
Aktiviteter 

Revy 2014 

Jeg ved ikke, om det er til at få armene ned med 2 udsolgte lørdage, men igen gik det 
over al forventning. En god revy, som gav et overskud på ca. 60.000,-. Lille nedgang 
fra sidste år, men stadig utrolig flot. Kæmpe tak til Holm og Svendsen for at 
sponsorere trøjer, til Abricona for blomster til aktørerne, Palle for at tage billeder, 
og dig Allan for arbejdet med revybladet og gaver fra sponsorer. Og kæmpe tak til 
alle I andre, som giver den en skalde med revyen. Jer på scenen, instruktøren, 



musiker, jer bag scenen – og ikke mindst til jer frivillige, der kommer og er med til at 
servicere alle vore publikummer – til Asmindrup Skytteforening, som igen i år, 
dropper et par skydninger, så Revytosserne slipper for at rydde scenen, hvilket tager 
tid. Det var rigtig dejligt. 
 
Teater/lystspil 

2014 var år 3 med lystspil i efteråret.  Rigtig godt og hyggeligt teaterstykke, som i 
år var totalteater, rigtig synd for dem, der gik glip af det. Også her nogle, der 
brænder for at optræde og underholde os andre. I gør det godt, ligesom 
Revytosserne.  I år havde vi knap så mange gæster, og det var fredagen, der var knap 
så god, måske pga. af menuen, så den påtænker vi at ændre i 2015. Det indebærer 
dog ekstra travle dage for især køkkenet. Lørdag var udsolgt og søndag med 
kaffebord rigtig godt besøgt.  Overskud blev på ca. 14.000 kr. 1000 tak til alle, der 
var med. 
 
Husets arrangementer 

Er en vinterspisning i februar 2014 hvor fotograf Palle Ankerstjerne fortalte om 
”Mit liv som skotte” , og traditionen tro julefællesspisning, som i år var ved at 
sprænge alle rammer (lige i overkanten),  Overskuddet blev på  ca. 4.000 kr. og er det 
OK, når der bruges  omkring 70 frivillige arbejdstimer, af bestyrelse og frivillige 
hjælpere, så vi kommer ikke sovende til det. Her skal igen lyde en kæmpe tak til vore 
hjælpere udefra, ingen nævnt ingen glemt. 
 
Bygninger og inventar 

Det er stadig bestyrelsens holdning, at huset til enhver tid skal være værd at gæste. 
Vi fik i 2014 malet huset udvendigt hele vejen rundt, soklen valgte vi selv at ville 
male, men nåede det  desværre ikke. Det sker inden pinse.  ”Asmindrup 
Forsamlingshus” har vi fået monteret på en plade, og opsat på forsiden, så er det 
nemt at tage ned, når der skal males. 
Alle vores stole fik nye sæder/ryg i foråret, hvor en flok frivillige mødtes og vaskede 
stel og monterede. Også her mange tak. 
Der er indkøbt mikrofoner/headsets til huset. Det har dog vist sig, at der er noget 
teknik der driller, så lyden forsvinder i ganske korte øjeblikke. Ved alle lydprøver 
fungerer de, men når salen er fyldt med gæster, opstår problemet, det er meget 
utilfredsstillende til revy/lystspil for både aktører og gæster. Der arbejdes hårdt på 
at finde ud af, hvad problemet er. 
Der er opsat blåt skilt ved Nygårdskrydset, med henvisning til forsamlingshuset. 
Betalt og opsat af Odsherred kommune. 
Kælderen under køkkenet er ligeledes malet.  



 
 

Bestyrelsen  

Flemming som blev ramt af sygdom stopper i bestyrelsen, og vi vil savne dig rigtig 
meget.  Du gjorde et kæmpe arbejde i den bestyrelse – du kunne være meget 
irriterende,  sjov og underholdende, og du knoklede for sagen. Det er sådan nogle, vi 
har brug for i forenings- og andet kulturelt arbejde. Ildsjæle. Tak for det, du  har 
gjort for dette hus. Vi ønsker dig alt det bedste i fremtiden. 
Og til jer andre. Mange, mange tak for et  supergodt samarbejde. Jeg synes, at vi har 
en harmonisk bestyrelse, hvor vi hver især har nogle forcer, så ikke alt arbejdet 
”hænger” på nogle få. Det gælder selvfølgelig alle, som er på banen her – sidst men 
ikke mindst til dig Myrna. Du har netop rundet de 75 år – tillykke,  du knokler bare på, 
MEN pas nu også lidt på dig selv. Vi vil gerne have dig iblandt os mange år endnu. 
 
Endnu engang tak til jer alle for den indsats i yder.  
 
Vi har stadig mange projekter at gå i gang med, f.eks. færdiggørelse af container, 
vinduer, hegn, køkken males etc. 
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