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Bestyrelsens beretning 2012
Spisning
Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen.
Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal
fortsætte med?
Vedtægtsændringer
Som I kan se af den udsendte indkaldelse, har vi i år ønske om at revidere
foreningens vedtægter.
Der er mange ting, vi ikke længere synes, er tidsvarende.
Jeg vil ikke nu komme ind på ændringerne, men som det fremgår af indkaldelsen,
gennemgår vi forslaget under punkt 4
Børneteater
I december 2012 havde vi, i samarbejde med Ryomgård & Pindstrup Egnsspil,
arrangeret en børneforestilling med Pippi Langstrømpe.
Selv om vejrguderne ikke var med os, lykkedes det at få 125 mennesker til at se
forestillingen.
Det er et stort arbejde at lave en sådan forestilling, idet der skal bygges scene og
opstilles kulisser.
DerkeTek leverede materialer til scene uden beregning, så det vil vi gerne takke
dem for.
Scenen ligger klar i firmaet, så nu kan vi låne den, hvis behovet skulle opstå.
Hjertestarter
Vi søgte i 2012 TRYG, om de, via TRYGFONDEN, ville opsætte en hjertestarter
på huset. Desværre uden held.
Udlejning
Vi har i 2012 haft 32 udlejninger, mod 44 i 2011.
Det er en tilbagegang på 11 udlejninger. 3 af 4 bestilte konfirmationsfester blev
aflyst, så vi har mærket den økonomiske krise.
Det kan, desværre, ses på vores økonomi, så vi har i 2012 været nødt til at
forhøje vores kassekredit med kr. 10.000.
Det er ikke nogen varig løsning med forhøjelse af kassekreditten, men hvis
huset skulle overleve, var det nødvendigt.
Det er vores mål, at få nedbragt trækket på kassekreditten, så vi har så meget
”luft” i kassekreditten, at vi kan undgå lignende situationer.
Flere andre forsamlingshuse udlejer ikke til ungdomsfester. Vi har valgt at gøre
det, hvis der er voksne (forældre/værge) til stede.
Vi forlanger dog, når der er ungdomsfest, at gulvet bliver vasket efter festen.
Det har ikke givet problemer, bortset fra en enkelt gang, hvor gulvet ikke var gjort
rent, men det betalte de så for ved kasse et.
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Havde vi ikke ungdomsfesterne, ville vores økonomi være betydelig værre, for
ungdomsfesterne udgør omkring 50 % af vores udlejning.
Der er en tendens til at folk ikke bestiller huset flere 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 tænkt som en forsikring for, at folk ikke ”springer fra” og det
kan de kunder jo ikke nå 
Vi har, selvfølgelig, også bestillinger frem i tiden, men i dag er det ikke unaturligt,
at folk bestiller huset 1 måned, før de skal bruge det.
Status på udlejninger i 2013/14 er, at vi i dag har:
 2013: 15 registrerede udlejninger
 2014: 4 registrerede udlejninger
Danske Forsamlingshuse
Vi har i 2012 indmeldt os i foreningen Danske Forsamlingshuse.
Foreningen varetager fælles interesser for forsamlingshusene i Danmark og
fungerer således som en paraplyforening.
Vi meldte os ikke ind for at støtte foreningen, men fordi vi kan få 25% rabat, på
husets forsikringer i ALM BRAND, når vi er medlem af Danske Forsamlingshuse.
Det har betydet, at vores forsikringer er blevet bedre og prisen billigere.
Økonomi
Benny vil om lidt give status på vores økonomi, jeg vil her blot give status på
hvordan vores medlemsstatus ser ud.
Vi har i 2012 fået en sponsor i APRO, der betaler alle vores annoncer. Det vil vi
gerne sige mange tak for.
Vi har 82 medlemmer.
 7 pensionister betaler 75 kroner
 1 æresmedlem (gratis),
 5 firmaer/foreninger betaler 350 kroner
 resten betaler normale kontingent på 150 kroner
Hvis alle betaler kontingent, får vi 12.775 kroner i kassen.
På generalforsamlingen i 2012 blev der foreslået, at kontingentet forhøjes, så det
har vi taget til efterretning. Nærmere senere.
Det var også et ønske, at fremlæggelse af regnskab og budget, skulle fordeles,
så begge ting kom til afstemning, hver for sig.
Det er rettet fra i år.
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De sidste tre år, har vi tilbudt/opfordret medlemmerne til at give et bidrag,
sammen med kontingentindbetalingen.
Det har resulteret i, at vi i 2012 fik gaver for 2850 kroner 
E-mail
Hvis der skulle være nogen, vi ikke har fået e-mail adresse af, vil vi være meget
taknemlige, hvis vi må få den, idet det gør det billigere og hurtigere at
kommunikere med medlemmerne.
Rengøring
Vi vil ikke have lejerne til selv at gøre rent, så derfor har vi et firma til at rengøre
huset, når det har været udlejet.
Det er en udgift på ca. 500 kr. pr. udlejning og har, som I kan se af regnskabet, i
år kostet ca. kr. 14.500.
Det er trælse penge at komme af med, men vi har ikke tiltro til, at det kan gøres
billigere.
Det sidste rengøringsfirma vi havde tog samme pris.
Vi har, på sidste bestyrelsesmøde, vedtaget at opsige rengøringsfirmaet fra april.
Det betyder, at vi selv skal gøre rent.
Vi har ikke indregnet det i budgettet, men hvis det går, som det skal, betyder det,
at vi får større overskud, eller råd til at lave mere vedligeholdelse.
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 levere containere til affald og evt. at bidrage med
tilskud til fx pølsebord.
Bestyrelsen har valgt IKKE at deltage.
Glascontainer
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 
Fællesmøde med de andre forsamlingshuse 26. marts 2012
Der er planlagt møde i Ålsrode Forsamlingshus, men vi har endnu ikke modtaget
nogen indkaldelse.
Benny & John deltager.
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Fester
Når vi ikke kan tjene penge på udlejning, har vi besluttet at forsøge at holde flere
fester. Vi har indtil nu haft overskud på alle vores fester, så vi håber, at den store
tilslutning fortsætter.
Peter Vildmand
Kommer og underholder den 3. maj 2013. Der er spisning fra kl. 18:00 og
underholdning fra kl. 20:00
Sidst Peter var i huset, var det en fantastisk aften, så vi fik mange opfordringer til
at lave et tilsvarende arrangement.

Liv i Forsamlingshusene
2012
Vores arrangement med Tinker Lads var en succes. Der var 64
betalende gæster. Vi var dog så heldige, at orkesteret ikke var dyrere
end at vi kunne tilføre Liv i Forsamlingshuset et lille overskud.
2013
Opstartsmøde for 2012, afholdes den 10. april 2013 i Stenvad
Mosebrug
Ingelise og John deltager, og vi håber, at vi også kommer med i 2013.

Høstfest
Høstfesten i 2013 afholdes den 5. oktober 2013 kl. 19:30.
Det bliver, som tidligere, inkl. mad. Husk at reservere datoen.
Børneteater
Der er planlagt forestilling den 30. november og 1. december.
Egnsteateret har endnu ikke taget stilling til, hvad forestillingen kommer til at
hedde, men det melder vi ud, når vi begynder billetsalg ultimo oktober.
Tilskud fra Norddjurs Kommune
Vi søgte i 2012 tilskud hos Norddjurs Kommune men fik desværre afslag.
Håber så, at vi kan komme med i 2013.
Vi har lavet en liste over ting, der trænger til at blive gjort, når vores økonomi
tillader det.:
Her er listen:
 Ydervæg ved branddør males/kalkes
 Vindue på dametoilet skiftes
 Loftlem i køkkenet repareres/udskiftes
 Toploftet tætnes, så der ikke kan komme sne ind
 Enighed om, at opgaven med tætning af taget har topprioritet
 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 

Bank: Nordea – Registreringsnummer: 2690 konto: 5700 132 642

Åstrup Forsamlingshus
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa

www.aastrup-forsamlinghus.dk

Renovering
Vi har fået:
 skiftet vinduet i opvaskerummet, tak til Lars
 malet sokkel
 Renoveret vores skilt
 beskåret træer
Der er mange ting, vi gerne ville have lavet, men vores økonomi har ikke tilladt
store investeringer
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