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Bestyrelsens beretning for 2015 

Alment 

Ja, så er endnu et år fløjet af sted, og det er tid for endnu en beretning. Vi oplevede 
en lille bitte tilbagegang i udlejningen, men intet alarmerende. I regnskabet fremgår, 
at vi har haft en lille  kr./øre fremgang i udlejning, men dette skyldes, at 
udlejningspriserne blev  sat op, da vi nu har øgede udgifter til rengøring. Vi har igen i 
år brugte en frygtelig masse  penge på huset, men på trods heraf, kommer vi alligevel 
ud med en beholdning på ca. 274.000  kr.  Overskud 32.800 kr., hvilket er en 
tilbagegang, men vi har investeret mange penge, herom senere 
 
Medlemmer 

Medlemstallet er nogenlunde uændret, og vore medlemskontingenter løber op i ca. 
13.825 kr. De kommer fra 135 medlemmer og 3 forening, hvilket er stort set 
uændret 
 
Aktiviteter 

Revy 2015 

Igen i år, havde vi  2 udsolgte lørdage, og igen gik det over al forventning. En god 
revy, som gav et fantastisk flot overskud på 75.000,-.  Revyens hidtil BEDSTE 
resultat.  Så det er med stor glæde at sige TUSIND TAK til Erik (fragtmand) og hele 
revyholdet både på scenen og bagved,  samt alle sponsorer som igen i år støtter op om 
vores dejlige hus, musik, fotograf, Allan og ikke mindst til resten af bestyrelsen og 
alle i andre frivillige, som giver den en skalde med at servicere alle vore publikummer 
– til Asmindrup Skytteforening, som igen i år, dropper et par skydninger, så 
Revytosserne igen i år slipper for at rydde scenen, hvilket tager tid. Det var rigtig 
dejligt. Jeg synes, at vi har et SUPER team, hvor vi giver plads og snakker om tingene. 
Mikrofonerne som drillede sidste år, har virket fint i år. Teknikere har bøvlet en 
masse med dem, men nu skulle de fungere, hvilket alle er rigtig glade for. 
 
Teater/lystspil 

2015 var år 4 med lystspil i efteråret.  Rigtig godt og hyggeligt teaterstykke  ”Det 
var Kattens”, som havde Mette Jensen som instruktør. Det tog kegler, 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 valgt at servere varm 
mad både fredag og lørdag, for at trække flere til om fredagen, hvilket også 
lykkedes, lørdag var udsolgt, og også velbesøgt til kaffe og kage søndag. Det 
indebærer dog ekstra travle dage for især køkkenet.  Overskud blev på ca. 14.000 kr. 
1000 tak til alle der var med samt Superbrugsen i Vig for at sponsorere blomster.  
Husets arrangementer 

Fællesspisningen i februar 2015 hvor bakkesangerne ”Smilehullerne” underholdt med 
stor succes for en fyldt sal og et medlevende publikum. 
 Traditionen tro  holdt vi vores julefællesspisning, igen fuld hus, hyggelig aften, med 
dans om juletræet på scenen og i år, var det Arild Bjørn der spillede julemusik. 
Lejligheden 

Vi fik ny lejer i februar, og det indebar, at vi lige skulle have frisket stue, 
badeværelse  og entre op med ny maling samt lagt nyt gulvtæppe. Ligeledes er der 
blevet installeret en varmepumpe i lejligheden, som lejer er rigtig glad for. 
Da børn og voksne var begyndt at bruge smøgen som smutvej fra skolerne til bus og 
tog (til gene for lejer) valgte vi at opsætte låge mod Asmindrupvej, samt opsat 
trådhegn mod boldbaner og til bagenden af huset, så der nu er en indhegnet have. I 
samme anledning holdt vi havedag og  fik bl.a.  beskåret træer og fjernet uønsket 
krat, så solen nu kan nå ned i haven. Igen med frivilliges hjælp, stor tak til jer der 
lagde hænder og maskiner til. 
Bygninger og inventar 

Det er stadig bestyrelsens holdning, at huset til enhver tid skal være værd at gæste. 
Vi fik i 2015 malet soklen hele vejen rundt. 
Containeren er færdigisoleret og de sidste plader sat på, så vi ikke længere oplever 
kondens. 
Der er sat 4 nye termovinduer i her i salen. 
Foreningslokalet er blevet malet, sminkebord og lys sat op, og så alm. 
oprydning/udsmidning, så nu fremstår det lyst og pænt. 
3 Udendørs askebægere 
Gulvene i sal og lille stue er slebet og lakeret. 
Der er etableret trådløst internet til gavn for vores brugere og os selv. 
Vi har investeret i nyt porcelæn til 150 kuverter, dvs. middags- og frokosttallerkner, 
samt kopper og sidetallerkner. Der er suppleret op i bestik (ens) ligeledes til 150. Vi 
havde efterhånden så mange slags, at det var umuligt at dække et pænt bord. Dertil 
kommer fade, skåle , mm. 
Sidst men ikke mindst fik vi et godt jubilæums tilbud fra et firma, så vi har indkøbt 
30 nye stole, nogle borde og ekstra bordplader, som vi pt. har stående på lager. 
Så i kan nok se, at vi ikke har ligget på den lade side for at holde huset i fin stand. 



Alle disse ting havde ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde revy og lystspil til at 
bidrage væsentlig til husets økonomi, da de kommunale tilskud ikke rækker langt til 
at bevare forsamlingshusene som samlingsted i vores kommune. Nogle huse har det 
RIGTIG svært økonomisk. 
 

Bestyrelsen  

Kim, du har valgt at træde ud af bestyrelsen i år, da du pga. arbejde ikke længere 
kan finde tid til bestyrelsesarbejdet (og alt det andet). Det er vi rigtig kede af. Du 
har lagt rigtig mange timer i huset, bla. var du primus motor, da vi for nogle år siden 
renoverede køkkenet i lejligheden samt ved andre lejligheder, Tusind tak for det. Vi 
ønsker dig alt det bedste i fremtiden og håber, at du stadig kan lokkes til at spille i 
ny og næ. 
Og til jer andre. Mange, mange tak for et  supergodt samarbejde. Jeg synes, at vi har 
en god og harmonisk bestyrelse,  Endnu engang tak til jer alle for den indsats i yder.  
 
Vi har stadig mange projekter at gå i gang med, køkken males, ny opvaskemaskine, der 
kører på sidste vers (30-40000 kr.), stationært lydanlæg, projektor, lærred og et 
rygerum, der trænger til en overhaling 
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