Bestyrelsens beretning 2008
I 2008 har der været stor aktivitet i forsamlingshuset – og det på trods af at besparelser i den nye storkommune i forhold
til Landsbyrådet har gjort det noget vanskeligere at opnå tilskud til aktiviteter og forbedringer på huset.
Aktiviteter:
De faste aktiviteter har som i de foregående år været
En række fællesspisninger med spændende og eksotiske retter og en række forskellige underholdende indslag.
Fx en festlig aften sammen med teatergruppen fra Angrogna i Norditalien, hvor der blev spist en god dansk
middag, opført en gribende forestilling om et justitsmord og afsluttet med swingende jazz fra Red Hot 4.
Til Sct.Hans optrådte Olavs sangelever med et flot program hentet fra den danske sangskat og den gyngende
rockscene. Bagefter bål på Sørn og Gunnas mark – helt som traditionen foreskriver. I september var der
afrikansk aften med kenyansk pilau og split banana på menuen efterfulgt af optræden af den kenyanske gruppe
Ndugo Mdogo, som først gav koncert og derefter bød op til fællesdans med vuggende rytmer.
I forbindelse med vandværkets 100 års jubilæum blev alle inviteret til fællesspisning i oktober, og årets
fællesspisninger blev behørigt rundet af med en meget delikat julefrokost, som blandt andre eksotiske retter
havde ”havtaskens marinerede sild med karrysalat” på menuen.
2 koncerter i forsamlingshuset: først med Kristian Lilholt og siden med Michael Falch solo
Kortklubben, som traditionen tro hver torsdag spiller præmiewhist.
Udlejningerne, som ligger ret stabilt med omkring 30 pr. år
Som i de foregående mange år er der også i 2008 blevet arbejdet på huset. I den store sal, som sidste år fik en ordentlig
omgang, blev der på landsbydagen i maj fulgt op med en gennemgribende renovering af den gamle scene. Væggene er
malet helt sorte, der er rigget til med lysanlæg – bl.a. med lamper udlånt af Røgen Teater – og scenen står nu klar til
forårets rykind af rockorkestre og –solister.
Indgangspartiet er blevet vandskuret og malet her på bestyrelsens arbejdsuge i januar, så nu mangler vi snart kun at få
renoveret toiletterne.
Økonomi:
De faste aktiviteter giver samlet set et fint overskud og finansierer langt hen ad vejen den daglige drift af
forsamlingshuset. Som tidligere nævnt er det blevet betydelig vanskeligere at opnå tilskud udefra til forbedringer og
aktiviteter i forsamlingshuset, og det betyder selvfølgelig at enhver fysisk forbedring af huset stort set skal finansieres af
egne midler. For at bevare den gunstige økonomiske position med en lille gæld og lille renteudgift er det derfor
nødvendigt fremover at gå lidt langsommere frem end hidtil.
Forsamlingshuset har i 2008 modtaget følgende tilskud til økonomien:
Landsbyrådet, bevilling til lysanlæg
14.000 kr.
Favrskov Kommune
20.000 kr.
I alt
34.000 kr.
Forsamlingshusets bestyrelse er efter sammenlægningen af borgerforening og forsamlingshus ansvarlig for at fordele de
indkomne 20.000 kr. til almennyttige formål, som Røgen hvert år modtager fra Favrskov Kommune. Af dette beløb er
der anvendt 5.000 kr. til ny rutsjebane på legepladsen, som efterhånden er blevet rigtig flot og indbydende. Desuden er
der bevilget 2.500 kr. til en lerduekastemaskine til jagtforeningen. De resterende midler er indgået som tilskud til de
gennemførte forbedringer i forsamlingshuset.
Ting hænger sammen:
Synes du, at det er vigtigt at have et velfungerende og indbydende forsamlingshus og en bestyrelse, som sætter en række
spændende kulturelle aktiviteter på programmet, er den bedste måde du kan markere det på at møde op til forårets
mange koncerter og øvrige arrangementer og ved at tegne nyt medlemskab af forsamlingshuset. Det giver os, der
arbejder på det her til daglig, ny kræfter.
Medlemskabet koster 150 kr. pr. voksen over 18 år, pensionister 75 kr. Beløbet kan indbetales i Sparekassen Hammel
på konto nr. 6110-4860112948
Med venlig hilsen
Claus Reiche, formand for bestyrelsen

