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Beretning for året 2015
Fællesspisning
Vi har haft stor succes med fællesspisning i august, september, oktober, november og december 2015.
Der har været ”fuldt hus” til fire af de fem fællesspisninger.
Der hvor der ikke var fuldt hus, var, da vi skulle have frikadeller, hvor der ”kun” var 50 tilmeldte.
Det var synd for frikadellerne smagte dejligt og 50 var det mål vi satte os, da vi planlagde spisningen.
1000 tak til Hans for dejlig mad og for det gode samarbejde.
Hans har, desværre, ikke længere tid til at lave mad til os, så vi har undersøgt, om der findes alternativer,
hvor vi kan få god mad til rimelig pris.
Benny og Søren har besøgt Cafe Soffé i Bønnerup (de leverer til Stenvads fællesspisning) og Lottes mad i
Grenaa.
 Cafe Soffé kunne levere EN portion pr. person uden mulighed for ”genopfyldning” og uden dessert
for kr. 55 pr. gæst.
 Lottes mad, kunne ikke gøre det billigere end 60 kr. pr. gæst.
Bestyrelsen har vurderet, at det bliver for dyrt, så vi har valgt at stoppe med fællesspisning.
Vi vil hellere stoppe på toppen, end at risikere, at folk bliver utilfredse.
Skulle muligheden for at genoptage fællesspisningerne, er vi selvfølgelig parate til det.
Udlejning, medlemmer
Årets udlejning ligger som normalt.
Der har været 39 udlejninger, men vi ville, selvfølgelig, gerne have flere.
I 2015 har vi haft medlemsfremgang, så der nu er 93 medlemmer, 85 private, 5 foreninger og 3 pensionister
(pensionistmedlemsskab er slettet, så det gælder kun for de værende 3 pensionistmedlemmer).
Er der nogen, der har ideer til, hvordan vi får flere medlemmer?
Pulje til forsamlingshusene
Norddjurs Kommune overraskede i 2015 alle forsamlingshusene med at give en ekstraordinær pulje til
vedligeholdelse af husene.
Vi søgte om penge til udskiftning af de 11 vinduer, der ikke var udskiftet. Vi havde opdelt ansøgningen i 4
dele, så kommunen havde mulighed for at ”sortere” og vælge det, de mente, var mest nødvendigt.
Vi havde forventet et beløb på højst kr. 10.000, hvor vi selv skulle finansiere 25 %.
Vi blev derfor glade for at modtage penge til udskiftning af alle 11 vinduer, så vi fik bevilget kr. 35.000.
En dejlig positiv overraskelse.
Bestyrelsen vil gerne takke Lars Møller og Michael Bengtson for deres store arbejde med at skifte
vinduerne.
Vi håber, selvfølgelig, at komme i betragtning, når Norddjurs Kommune i 2016 igen tilbyder penge til
renovering af forsamlingshusene.
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Renovering af huset
Vi har i 2015 renoveret køkkenet og baren.
Køkkenet trængte til maling og almindelig vedligeholdelse.
Vi renoverede baren, fordi køleskabet gik i stykker, men resultatet er blevet godt, synes vi selv.
I 2016 renoverer vi rengøringsrum og håber at kunne finde midler til også at renovere stolerum og til at
renovere salen.
Michael Bengtsen har lavet et overslag over udgifterne til renovering af sal.
 Materialer til renovering af loft andrager omkring kr. 35.000.
 Derudover skal vi påregne udgifter til flytning af varmerør, ny elinstallation i salen og nye lamper
for omkring kr. 15.000.
 Vi håber at skaffe penge fra fonde eller andre velgørende institutioner. Er der nogen, der har
forslag?
Kultur på hjul
Kultur på hjul den 22. august 2015 var en bragende succes.
Vi havde håbet på 20 deltagere, men der kom 35.
Vi fik en dejlig dag med
 Gode fortællinger fra Pernille Helberg Stentoft
 God mad sponsoreret af Den Stolte Slagter,
 En kunstnerisk oplevelse med Joaquin Zaragoza, hvor vi lavede et stort vægmaleri, og afslutning
 med Åstrupsangen, skrevet og fremført af Anders Graae.
I januar 2016 er der lavet en opfølgningsaften.
Ren dag
Den 30. april 2015 havde vi Ren Dag i samarbejde med Norddjurs Kommune og Reno Djurs.
Vi havde ingen forventninger til arrangementet, men alligevel kom der 20 glade og positive mennesker som
travede Åstrup og omegn igennem, så alt blev fint og ryddeligt på Åstrupskrænten, i Åstrup by med alle
sidegader, på vejen til Hammelev over Robstrup og tilbage til huset.
Norddjurs Kommune belønnede deltagerne med pølser og øl/vand. Tak for det.
Vi planlægger at afholde ren dag igen den 21. april 2016, altså dagen før St. Bededag.
Organdonation
Vi forsøgte at lave en temaaften omkring organdonation i samarbejde med Dansk Center for
organdonation, blodbanken, Århus Universitet og Region Midtjylland.
Desværre viste det sig, at foredragsholderne skulle have så meget kørselsgodtgørelse, at vi vurderede, at
det økonomisk ikke kunne lade sig gøre.
Forårsmesse
Thomas Thygesen fra Hammelev Forsamlingshus, har muligvis fået en fælles stand til forsamlingshusene i
og omkring Grenaa på forårsmessen ved Grenaa Idrætscenter.
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Vi vil, når vi har mere konkrete informationer, vurdere, om det er noget, vi skal deltage i.
Danske Forsamlingshuse
Vi fortsætter med at være medlem af Danske Forsamlingshuse.
Foreningen afholder en hel del arrangementer omkring drift af forsamlingshuse i Danmark.
Vi deltager, hvor vi skønner det nødvendigt, så vi kan sikre, at vi altid er opdateret omkring love og regler.
Tidligere gav det os en rabat på husets forsikringer på 25 %
Lige nu, er tilbuddet bortfaldet, men Alm Brand har ikke reguleret forsikringen op, så vi fortsætter med at
være forsikret der (og stadig få 25 % nedslag), indtil der sker præmieregulering.
Rengøring
Efter generalforsamling i 2013, valgte vi at opsige vores rengøringsselskab.
 Vi valgte 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. Budgettet er godt nok overskredet,
men det skyldes de mange aktiviteter, der har været i løbet af året, så det anser vi som et positivt
problem.
 Brugen af ”tjekliste” har betydet, at lejerne ikke er i tvivl om, hvordan vi forventer, de afleverer
huset. Vi har kun haft en enkelt udlejning, hvor lejer ikke afleverede huset ordentlig rengjort. Det
fik de så en regning på.
 Vi har ikke modtaget en eneste klage over rengøringen, så det er vi godt tilfredse med.
Hjemmeside
Vi har stor glæde af vores hjemmeside.
Stort set alle udlejninger og tilmeldinger 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.
Fra hjemmesiden linker vi til andre forsamlingshuse der ønsker det.
På den måde håber vi, forsamlingshusene står som et godt alternativ til restauranter og andre udbydere.
Bestyrelsesmøder
Afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, det er hyggeligere og billigere for foreningen.
Vi holder møde
 Hos bestyrelsesmedlemmerne i lige måneder og
 Mødes i huset en aften i ulige måneder.
Liv i Forsamlingshusene
Vi har haft følgende arrangementer:
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Præsten & Kromutter
Sydstatsarrangement
Jane & Shane
Hill Billies
Peter Vildmand
Tinker Lads
Touch of Shadows
Familie på farten

Vi håber at deltage igen i 2016, men det afgøres først senere på året, om vi får lov.
Peter Vildmand
Arrangementet den 8. maj 2015 blev ikke, som de tidligere, et tilløbsstykke, idet der kun kom 34 gæster
inkl. bestyrelsen.
Aftenen var, som sædvanligt, underholdende med god stemning og hygge. Tak til de, der deltog.
Som konsekvens af den lave deltagelse, har vi besluttet IKKE at holde Peter Vildmand koncert i 2016.
Vi kan så vurdere, om vi skal prøve igen i 2017, hvad siger I til det?
John Mogensen temaaften
I stedet for Peter Vildmand, har vi den 13. maj 2016 kl. 18:00 lavet en John Mogensen temaaften.
Det bliver Musikeren Flemming Baade der kommer og underholder med John Mogensen fortællinger og
musik.
Vi serverer John Mogensens livret og slutter aftenen af med dans til musik af John Mogensen og Four Jacks.
Vi håber på stor tilslutning, så vi kan få en hyggelig aften til gavn for både deltagere og forsamlingshuset.
Høstfest
Årets høstfest afholdes den 1. oktober 2016 kl. 18:30
Vi forsøger at arrangere aftenen, så der bliver plads til dejlig mad, lotteri og dans.
Sidste år var der nogle, der mente, at de havde nye emner til sponsorering af gaver til vores lotteri.
Er der nogen der har nye sponsorer, hører vi det gerne.
Økonomi
Vi har disse sponsorer:
Møller Jensen
Annoncer
TipTop
Fernisering af vores gulv i salen
Udlejning & Service
Praktisk hjælp i huset, samt udlån af service og andre hjælpemidler.
Sponsoraterne har haft positiv betydning for vores regnskab, så vi håber, selvfølgelig, at de fortsætter i
2016.
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  
Afslutning
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Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det arbejde, de har udført i 2015.
Tak til koner & mænd, for lån af ægtefælle i mange timer i løbet af året.
Alle har udrettet en stor indsats, tak for det.
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.
 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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