
Bestyrelsens beretning 2011 

Sidste år indledte jeg med at konstatere, at 2010 var et skelsættende år for forsamlingshuset.  

Faktisk et helt fantastisk år samlet under 3 hovedoverskrifter: gældfrihed, koncerter og toiletter. 

2011 var på den baggrund et interessant år. For det var et år med tordnende succes på koncertfronten og et 

forbløffende økonomisk underskud. Det var et år som viste, hvor hurtigt husets situation kan ændre sig når vilkårene 

ændrer sig. Det var med andre ord et år som viste, at vores forsamlingshus er et skrøbeligt hus som vi skal passe godt 

på. Og det synes jeg vi skal diskutere her i aften. 

Men lad os nu starte med det sjove.   

Det ser ud som om vi er rigtig glade for mad her i Røgen. Vi har vi haft 4 velbesøgte fællesspisninger, som var helt 

uden program. Så har vi haft 2 fællesspisninger med program. Den ene gang med generalforsamling som her i aften, 

den anden gang med optræden af 22 dansere og musikere fra Burkina Faso. Vi har haft 5 fællesspisninger med 

efterfølgende koncert med Benny Holst, Mike Andersen, Søs Fenger, Repeatels og Blues Cirkus. En enkelt gang kunne 

man mærke uroen brede sig, nemlig da vi startede med den kulturelle oplevelse – en teaterforestilling om Josef – 

Jesus stedfar må det vel være – men stor var glæden, da der var frokost bagefter. Kun til cafekoncerten med Waits 

Machine var der ikke mad – til gengæld var der irisk coffe!   

Alt i alt 12 fællesspisninger, 6 koncerter og 2 danse- og teaterforestillinger. Flere totalt udsolgt. Alle af meget meget 

høj kvalitet – og det gælder ikke kun underholdningen, men også maden, serveringen, stemningen. Det kan vi takke os 

selv for. Det er os som sælger billetter, køber billetter og stiller borde op, laver mad (nogen laver altid mad), sælger øl, 

vasker op, rydder op, drikker slatterne. De fleste af os yder en fantastisk indsats set på årsbasis – næste frivilligt – 

hjulpet på vej af en kærlig, men stædig indpisker, billethaj og charmør uden sidestykke. Tak skal du ha Jesper.  

Kortklubben kører deres kortaften hver torsdag som de plejer. Der er stadig udlejninger til private fester. Hanne har 

overtaget efter Finn. Og toiletterne fungerer fint. 

Så alt burde være i bedste orden, Men, men, men …. Måske er det den store krise, jeg ved det ikke – men vores 

økonomi har det ikke godt. Sidste år kunne jeg sige at huset er gældfrit for første gang i mange år. Det varede ikke ret 

længe. Sidste år hentede bestyrelsen en del penge hjem udefra. Bl.a. fik vi tilsagn fra Favrskov Kommunes LAG-midler 

på 86.000 kr. Dem kæmper vi stadig en hård kamp for at få udbetalt.  Vi dokumenterer, sender bilag, fotos, nye 

ansøgninger og redegørelser, men pengene er stadig ikke på kontoen.  

Sidste år hentede vi i alt 151.000 kr. hjem, men i år er det kun blevet til 10.000 kr. ikke fordi bestyrelsen er blevet 

doven, men fordi mulighederne for at søge støtte er blevet færre, og fordi kasserne rundt omkring bliver lukket. Der er 

simpelt hen ingen penge at søge nogen steder. Vi får fx ikke længere 10.000 kr. om året fra Landsbyrådet – og deres 

midler til at støtte forbedringer, ombygninger og den slags er brugt op. 

Der er også færre end tidligere som betaler kontingent. Kan I mærke hvor det bærer hen ad? Og samtidig stiger 

priserne – på olie, på el, på vand, på det hele. Det betyder at driften giver underskud. Det sker der ikke så meget ved, 

hvis det kun er en enkelt sæson, men fortsætter det, ender det jo galt. Det må vi gøre noget ved.  Men hvad? Har 

generalforsamlingen nogle gode forslag skal vi nok påtage os det praktiske. 

  Røgen den 20.02.2012 

                Bestyrelsen 

 



 

 

 

 


