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Beretning 2014
Tuborgfondet

Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye
stole og borde.
Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores ansøgning. Tuborgfondet har valgt at overrække
os gaven i aften, rigtig hjertelig tak.
Spisning
På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes,
som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med.
Vi fortsætter derfor med spisning, så længe det betyder, at der kommer medlemmer til generalforsamling.
Udlejning
Udlejningen i 2014 har været tilfredsstillende, da vi har nået det budgetterede mål for udlejninger.
Vi kunne selvfølgelig ønske flere, men det har ikke været muligt.
Udlejningen i 2015 går rimeligt, idet vi har modtaget reservation til 13 udlejninger 2015.
Pulje til forsamlingshusene
Vi søgte i 2014 Norddjurs Kommune om tilskud til renovering af huset, men fik, desværre, afslag.
I 2015 forsøger vi igen, så må vi håbe, kommunen ser mere positivt på sagen, denne gang.
Maltfabrikken i Ebeltoft
Norddjurs Kommune stod, sammen med Syddjurs Kommune og RealDania, bag en invitation til besøg på
Maltfabrikken i Ebeltoft.
Af mødet fremgik det tydeligt, at der er fondsmidler nok, vi skal bare søge.
Projektet i Ebeltoft kommer til at koste 80 millioner, men de har nu fået bevilget 100 millioner, så bare
projektet er godt, er pengene til stede.
Før vi kan søge, er der dog nogle ting, som vi skal have taget stilling til:
 Hvem vil projektet være til gavn for
 Hvordan sikrer vi de bygningsmæssige værdier efter ombygning
 Hvad vil vi gøre for at få projektet ”ud over rampen” inden deadline
 Hvordan organiserer vi projektet, så vi undgår, at ildsjælene ”brænder ud”
 Hvordan sikrer vi en bæredygtig drift efter realiseringsfasen er slut
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Vi vil rigtig gerne forbedre og modernisere forsamlingshuset, men, som I kan se, kommer det ikke af sig
selv.
Kultur på hjul
Norddjurs Kommune står også bag projekt ”Kultur på hjul”
Projektet går ud på at genoplive livet i landsbyen med forsamlingshuset som udgangspunkt.
Vi har søgt om deltagelse i projektet, men har ikke fået nogen tilbagemelding.
Kulturmidler
Norddjurs Kommune åbner i 2015 igen for kulturpuljemidler til nye initiativer i Norddjurs Kommune.
Der er 245.000 kr. i puljen, så har vi en god ide, er der chance for at være med.
Har vi noget, vi kan byde ind med?
Danske Forsamlingshuse
Vi fortsætter med at være medlem af Danske Forsamlingshuse. Det giver os en rabat på husets forsikringer
på 25 %, så det betragter vi som en god investering.
Rengøring
Efter generalforsamling i 2013, valgte vi at opsige vores rengøringsselskab.
 Det var ikke fordi vi var utilfredse, men fordi husets økonomi ikke tillod den luksus at have
fremmed arbejdskraft til rengøring. Vi valgte så selv at gøre rent i huset. Det har, synes vi selv,
betydet, at huset nu er rent.
 Det er noget billigere, da vi kan ”aflønnes” med brød og kaffe.
 Brugen af ”tjekliste” har nok også haft betydning. Nu kan lejerne ikke være i tvivl om, hvordan vi
forventer, de afleverer huset.
 Vi har ikke modtaget en eneste klage over rengøringen, så det er vi godt tilfredse med.
Økonomi
På generalforsamling i 2013 besluttede vi at justere kontingentet som følger:
 kr. 200 private
 kr. 400 firmaer & foreninger
 kr. 100 pensionister (Begrebet pensionist gælder kun for de 6 værende pensionister)
 Det har ikke, som frygtet, betydet færre medlemmer.
Vi har disse sponsorer:
Apro
Annoncer
TipTop
Fernisering af vores gulv i salen
Udlejning & Service
Praktisk hjælp i huset, samt udlån af service, stole og andet
Sponsoraterne har haft positiv betydning for vores regnskab, så vi håber, selvfølgelig, at de fortsætter i
2015.
Når vi kommer til gennemgang af regnskabet, vil I se, at vi har investeret samtidig med, at vi har nedbragt
vores gæld. Ikke så ringe endda  
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Hjemmeside
www.Fnebs.com har i 2013 sponsoreret en ny hjemmeside til foreningen.
Den nye hjemmeside fungerer fint og vi har besluttet at bruge den, så vores medlemmer og lejere hurtigt
kan få overblik over:
 Hvad der sker i huset
 Hvornår det er ledigt og samtidig
 Kan de få alle relevante oplysninger om huset.
Stort set alle, udlejninger og tilmelding til arrangementer, foretages nu via hjemmesiden.
Det er dejligt, for på den måde, får vi de oplysninger vi skal bruge, når der skal sendes faktura eller
kontrakt.
Samtidig får vi en masse e-mail adresser, som vi kan bruge i vores markedsføring.
Servicekontrakt på hjemmeside kr. 735 pr. år.
Det inkluderer service, vedligeholdelse og opdatering. En yderst rimelig pris.
Bestyrelsesmøder
Afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, det er hyggeligere og billigere for foreningen.
Liv i Forsamlingshusene
Vi har haft arrangementer følgende arrangementer
 08-11-2005
Præsten & Kromutter
 03-11-2006
Sydstatsarrangement
 18-11-2007
Jane & Shane
 23-10-2009
Hill Billies
 16-09-2011
Peter Vildmand
 10-11-2012
Tinker Lads
 07-11.2014
Touch of Shadows
Vi søger igen i 2015, men det hører I nærmere om, hvis vi kommer med.
Peter Viskinde
Vi havde i marts 2014 besøg af Peter Viskinde.
Det var et arrangement vi lavede sammen med hans booking bureau, så han fik entreindtægterne og vi fik
resten af overskuddet.
Et fint arrangement som var totalt udsolgt.
Peter Vildmand
På tallige opfordringer, lavede vi i 2014 igen et arrangement med Peter Vildmand. Det var en forrygende
fest med stemning lige fra start til slut. Vi har derfor besluttet at lave et arrangement igen i 2015.
Det bliver den 8. maj 2015 kl. 18:00
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Høstfest
Den 4. oktober 2014 kl. 18:30 afholdt vi den årlige høstfest.
Der var tilmeldt 35 gæster, så med et fremmøde fra bestyrelsen på 14 mand, betød det,
at vi nåede op på 49 personer.
Der var rigtig mange sponsorgaver, så det var ikke mange, som ikke gik hjem med en gave.
Høstfesten i 2015 afholdes 3. oktober kl. 18:30
Børneteater
Blev ikke til noget i 2014.
Grenaa Amatørteater havde lavet en forestilling med Emil fra Lønneberg.
Vi havde, midt i november, kun 14 bestillinger, så vi valgte af aflyst vores forestilling.
Sikkerhedsstyrelsen
Allerede på generalforsamlingen i 2014, fortalte vi om vores besøg af sikkerhedsstyrelsen.
Det har været en lang, trang og dyr rejse, så noget af det I hører, har I hørt før, men nu er vi ved vejs ende.
Besøg 1:
Ved første besøg, fik vi besked på at reparere vores elinstallationer og at de kulørte lamper i loftet skal
fjernes eller lovliggøres.
Da vi så fortalte, at vi havde planer om at fjerne loftet, var det så ok, de var der, for så havde vi jo en
handlingsplan.
Der var nogle kontakter, der skulle lovliggøres, et relæ der skulle skiftes og et par andre småting.
Bortset fra de kulørte lamper, har vi lavet, hvad de forlangte.
Lamperne i loftet bliver dog først udskiftet, når vi renoverer salen.
Besøg 2:
De kom så, desværre, igen i november 2013, denne gang for at efterse vores gasinstallation.
Det var ikke så godt, for vores gasblus skal skiftes og indføringen fra gasflaskerne skal ændres, så den passer
til de krav, der er til gas i 2014. Vi fik en frist til 3. marts 2014 til at lovliggøre installationen.
Den 6. februar 2014 efter, blev jeg ringet op af Benny fra Per Møller VVS, som fortalte, at der IKKE findes
godkendte gasblus i Danmark.
Jeg ringede derefter til sikkerhedsstyrelsen, hvor jeg talte med den gastekniker, der havde foretaget
eftersynet.
Han sagde, at han godt vidste, at der ikke fandtes godkendte gasapparater i Danmark, men så måtte vi jo
bare købe et gaskomfur, for de var godkendt 
Status
Tiden siden sidste generalforsamling, har vi brugt på at få lovliggjort vores hus, så nu har huset både lovlig
el- og gasinstallation.
Afslutning
Til sidst vil jeg håber, I har fået noget godt at spise og, at I kommer med gode ideer til, hvad vi skal gøre for
at få mere liv i huset.
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Vi skal jo gerne udvikle huset, så det kan leve mange år endnu.
Skulle nogle have gode ideer til ændringer i huset, hører vi det gerne.
Er der forslag til finansiering, vil det være en fantastisk ting.
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