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Bestyrelsens beretning 2011
Udlejning
Vi har i 2011 haft 44 udlejninger.
Tallet måtte selvfølgelig gerne være større, men selv om vi udlejer til unge, har vi
ikke kunnet få flere udlejninger.
Flere af de andre forsamlingshuse udlejer ikke til ungdomsfester.
Vi har valgt at gøre det, hvis der er voksne (forældre/værge) til stede.
Havde vi ikke ungdomsfesterne, ville vores økonomi være betydelig værre, for
ungdomsfesterne udgør omkring 30 % af vores udlejning.
Der er en tendens til, at folk ikke, som i ”gamle” dage, bestiller huset flere
måneder, før de skal bruge det.
Vi har, selvfølgelig, også bestillinger frem i tiden, men i dag, er det ikke unaturligt,
at folk bestiller huset 1-2 måneder før de skal bruge det.
Enkelte bestiller huset med så kort varsel, at vi ikke kan nå at få depositum.
De betaler så i stedet hele beløbet på EN gang.
Depositum er jo også tænke som en forsikring for, at folk ikke ”springer fra” og det
kan de kunder jo ikke nå 
Status på udlejninger i 2012/13 er, at vi har
 20 registrerede udlejninger i 2012 og
 4 i 2013.

Økonomi
Benny vil om lidt give status på vores økonomi, jeg vil her blot give status på
hvordan vores medlemsstatus ser ud.
Vi har 83 medlemmer.
 7 pensionister (75 kroner)
 1 æresmedlem (gratis),
 6 firmaer/foreninger (350 kroner)
 resten betaler normal kontingent (150 kroner).
Hvis alle betaler kontingent, får vi 12.775 kroner i kassen.
De sidste tre år, har vi tilbudt/opfordret medlemmerne til at give et bidrag,
sammen med kontingentindbetalingen.
Det har resulteret i, at vi i 2011 fik gaver for godt 3000 kroner 
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Rengøring
Gulvet i salen er igen blevet slebet og ferniseret, så det nu står som nyt.
Michael Nielsen fra TIP-TOP gulv tilbød at hjælpe os med at udføre arbejdet.
Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for og har belønnet ham med et par
flasker vin.
Efter ferniseringen havde vi et problem med, at gulvet klistrede.
Michael Nielsen var igen på banen, og fandt ud af, at det var fordi, gulvet blev
vasket forkert.
Vi henvendte os til vores rengøringsfirma, Dorthes Rengøring, som efterfølgende
fandt en løsning på problemet. Det har betydet, at gulvet igen står pænt og rent.
Vi har fået repareret vores opvaskemaskine, da flere klagede over, at den ikke
vaskede ordentligt.
Køkkenfirma Bent Brandt sørgede for reparationen, så nu kører maskinen igen
optimalt. Spulearm og div. filtre blev renset.
Vi har også fået udskiftet begge dametoiletter.
Det ene var gået i stykker i vandbeholderen, så det ikke kunne skylle ned. Det
andet var revnet.
Det ene toilet måtte vi selv betale, det andet blev betalt af vores forsikring 

Fælles oprydningsdag
Norddjurs Kommune har opfordret os til, sammen med andre foreninger, at lave
en oprydningsdag, så vi kan få præsentable områder omkring huset.
Norddjurs Kommune tilbyder at lever containere til affald og evt. at bidrage med
tilskud til fx pølsebord.
Vi har valgt IKKE at deltage.
Glascontainer
Tidligere fik vi penge for de brugte flasker, men fra januar 2011, skulle vi i stedet
betale for tømning af flaskecontaineren.
Reno Djurs har opsat en flaskecontainer bag huset. Den bliver tømt gratis og må
bruges til flasker og dåser (øl/vand), lige som byens øvrige beholdere.
Vi skal dog leve med, at ALLE må bruge containeren. Det klarer vi nok 

Kulturnat
Der arrangeres, som i 2011, kulturnat for hele Djursland den 12. oktober.
Vi er blevet opfordret til at deltage, men da vi ikke har noget at byde på, har vi
valgt IKKE at deltage.
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Fællesmøde med de andre forsamlingshuse 29. marts 2012
Vi er inviteret til møde i Lyngby Forsamlingshus.
Benny & John deltager.
Liv i Forsamlingshusene
2011
Vores arrangement med Peter Vildmand var en succes. Der var 57 betalende
gæster, så vi kunne godt have ønsket lidt flere. Vi var dog så heldige, at Liv i
Forsamlingshuset afholdt udgiften til solisten.
Gæsterne var glade og tilfredse, så alt i alt, var det et godt arrangement.
Vi blev, at flere gæster, opfordret til selv at lave et arrangement med Peter i
foråret 2012, men vi har valgt IKKE at lave noget, da vi risikeret, at det giver
underskud.
2012
Opstartsmøde for 2012, afholdes den 12. marts 2011 i Stenvad Mosebrug
 Ingelise og John deltog, og vi ER MED igen i 2012
 Bo Jacobsen ringer, og aftaler et møde i april, hvor vi skal finde dato for
arrangement.
 På mødet skal vi også finde ud af, HVEM/HVAD arrangementet skal være.
Høstfest
Ordningen med fælles buffé var, som i sædvanlig, en succes, idet alle deltagere
tilmeldte sig til fælles spisning.
Høstfesten i 2012 afholdes den 6. oktober 2012 kl. 19:30.
Husk at reservere datoen.
Julefrokost
Forsøget med at arrangere julefrokost i 2010, blev ikke til noget.
Vi forsøgte så igen i 2011, men heller ikke denne gang, kom der så mange
tilmeldinger, at det kunne blive til noget.
Vi har derfor besluttet, at det var de to forsøg, der blev gjort på at holde
julefrokost.

Tilskud fra Norddjurs Kommune
2011
Vi søgte i 2011 tilskud hos Norddjurs Kommune, og fik bevilget 8000 kr. som vi
straks brugte til istandsættelse af køkkenet.
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Gulv og bordplader i køkken er blevet udskiftet, så det nu er mere præsentabelt,
når huset udlejes.
Vi købte også en ny emhætte, som Grenaa Produktionsskole skulle lave, men vi
har haft problemer med at få den leveret.
Vi forventer dog, at det hele afsluttes inden udgangen af marts måned.
Vi har lavet en liste over ting, der trænger til at blive gjort, når vores økonomi
tillader det.:
Her listen:














Emhætte
Henry fortalte, at emhætten nu er bukket og kommet
tilbage til Produktionsskolen, men den mangler at blive
svejset sammen.
Vindue i opvaskerum skiftes
Benny har fået en pris fra Børge Jørgensen på kr. 2250 for
vindue, men det er IKKE monteret.
Benny har bestilt vindue, til levering i april/maj 2012
Loft i salen renoveres
Loftlem i køkkenet repareres/udskiftes
Sokkel males
Ydervæg ved branddør males/kalkes
Kasse over gardinstængerne erstattes med rigtige
gardinstænger
Vindue på dametoilet skiftes
Loft ved indgangsdør repareres/udskiftes
Henry kom med en god ide, så vi udskifter loftsbrædderne
med forskalningsbrædder, sat op, så der er så meget
mellemrum, at vand kan løbe igennem 
Ventilator i loft (i salen) repareres/udskiftes- er faldet fra
hinanden, så den ikke virker mere

2012
Der kan også søges tilskud i 2012.
Vi har søgt om tilskud til opsætning af nye vinduer på toiletter samt i opvaskerum,
samt om tilskud til udskiftning af gulv på herretoilet..
Sidste chance for ansøgning er 1. april 2012, vi har søgt 15. marts 2012.
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