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Bestyrelsens beretning for 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode: 25.2.2019 til 24.2.2020  
 
 
Bestyrelse og drift af Forsamlingshuset 
Der blev i 2019 heller ikke valgt nogen ind i bestyrelsen på den syvende plads og på første 
møde efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret på følgende måde. 
 

Kasserer – Charlotte Hansen, Den gamle Brugs, Majsvænget 
Formand/Sekretær – Carsten Bloch, Hovedgaden 16 
Sille Thejl Høher - Lynghøjvej 10 
Erik Skou Pedersen - Hovedgaden 8A 
Ronni Warming - Kløvervangen 12 
Søren Samuelsen - Øksenhøjvej 19 
 
Helle Merete Strøm står fortsat for udlejning og har overtaget rengøring mm. efter Clara 
Bloch der valgte at stoppe pga. fraflytning fra byen.  
 
Arrangementer 
I 2019 er der traditionen tro afholdt herrefrokost med flæsk og snaps, Sankt Hans, samt 
julebanko med glögg og æbleskiver.  
 
På generalforsamlingen i 2019 tilbød Maria og Tommy at stå for fællesspisning, hvilket har 
været en kæmpe succes, stor tak til dem for indsatsen. Det er blevet til 5 gange i 2019 og vi 
håber at det gode tiltag kan fortsætte. 
 
På kulturfronten kom Randers Egnsteater forbi med forestillingen “Så længe vi lever”, en 
kabaret med Lone Kellerman og John Mogensen musik. Billetter blev hurtigt udsolgt og de 
tilstedeværende var meget begejstrede for forestillingen.  
 
Samlet blev der et lille overskud på 4.112,- kr for årets arrangementer.  
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Projekter 
2019 er gået med ansøgninger om flere midler til fortsættelse af renovering og 
energiforbedring af overetagen på Forsamlingshuset. Fonden efter Søby-Skader-Halling 
Sparekasse har samlet bevilget kr. 200.000 og Syddjurs Kommune har givet tilsagn om kr. 
138.500. Derudover har vi modtaget kr. 15.000 fra Fonden efter Hvilsager-Lime Sparekasse 
til indkøb af nye stole til den store sal. 
Lydsystemet i den store sal er forbedret med en bashøjtaler og der er indstalleret en 
projektor, samt et stort lærred i den store sal.  
 

Udlejning og aktivitet 

De fleste tirsdag aftener har der endnu en sæson strømmet musik og lyden af glade Line 

dansende mennesker ud af huset. Dejligt at huset fortsat bliver brugt regelmæssigt og det 

hjælper også godt på budgettet.  

Hver anden torsdag er lille sal fyldt af mere stille og koncentrerede kortspillere, som 

ligeledes bidrager pænt til budgettet. Samlet overskud på præmiewhist, 5.278,- kr. 

 

Der har i 2019 også været godt gang i udlejning til fester o.a. 

 

Regnskab 

Detaljer fremgår af beboerforeningens regnskab, bilag 1.  

Indtægter excl moms Udgifter excl moms 

Kontingent 11,066.25 Energimidt(el og internet) 27,392.31 

Udlejning 48,377.20 Rep og vedligehold 1,543.69 

Fester /arrangem. 21,804.05 Vand + Kloak 3,827.91 

Præmiewhist 6,767.80 Investeringer/fornyelse 24,671.64 

Fondsmidler m.m 15,000.00 Fester/arrangem/Whist 19,182.25 

Tilskud Kommune 10,000.00 Rengøringsartikler/Husets drift, 

Adminst/hus, Annoncer, 

Kontorartikler, Gaver, Kontingent, 

gebyr, renter 

25,031.79 

Flag Alle 0.00 Forsikringer 9,342.26 

Indtægter i alt 113,015.30 Udgifter ialt 110,991.86 
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Overskud i 2019 kr 2,023.45 

 

Egenkapital  

Egenkapital pr. 31.12 foregående år 714,087.00 

Plus overskud drift 2,023.45 

Egenkapital pr 31.12.2019 716,110.00 

  
Vision for det kommende år 
I 2020 forventes følgende projekter at blive gennemført 

● Energioptimering med efterisolering af loft og nye varmepumper 
I 2020 arbejdes videre med at skaffe de sidste penge til  

● Udnyttelse af 1. Sal over den lille sal 
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