Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2011
Dette er min første beretning som formand for forsamlingshuset.
Jeg vil gerne starte med at sige tak for valget sidste år, idet jeg ikke var i stand til selv
at være til stede ved sidste generalforsamling, men havde aftalt med Bent Degn at
jeg stillede op til bestyrelsen.
Jeg har set frem til denne dag, idet jeg synes der har været rigtig mange spændende
oplevelser i huset i årets løb. Med nye værtsfolk i huset kan der skabes nye
traditioner. En af disse er spiseaftener. Den første blev afholdt i foråret og alle var
spændte på opbakningen. Bakket op blev der om en hyggelig aften med særdeles
god mad skabt af husets køkken – oksesteg med diverse tilbehør. Ca. 100 spisende i
salen og 40 menuer ud af huset, det var bestemt et tiltag, der faldt i god jord i den
lokale befolkning. Samtidig blev der spillet musik på harmonika og klaver, så
stemningen var helt i top, ja næsten på niveau med de gode gamle dage,
atmosfæren emmede af gammel halm og løssluppen stemning. Både børn som
voksne havde en stor fælles oplevelse omkring middagsbordet. Spiseaftenerne blev
gentaget 2 gange i efteråret med stor succes, både hvis dette måles i deltagere, og
stemning samt det at mødes. Igen fandt vi ud af vi har et fælles hus –
Forsamlingshuset.
Af andre arrangementer kan nævnes at konfirmationer kom tilbage i
forsamlingshuset, ligesom afgangseleverne fra Tranebjerg Skole holdt deres
afgangsfest for 3. år i træk, så de næste generationer kommer også i huset. Ud over
arrangementerne i huset står værtsparret også for maden til lokale fødselsdage,
jubilæer m.m. God mad fornægter sig aldrig.
For at kunne tiltrække nye arrangementer i huset besluttede bestyrelsen sammen
med værtsparret at forgangen skulle males, så det blev mere lyst og venligt at gøre
sin entre. Derfor blev der købt maling og hidkaldt frivillige og heldigvis dukkede
mange op så forgangen kunne stå nymalet inden forårets fester. Den efterhånden
ubenyttede skorsten blev pillet ned og småting repareret. Det er godt at frivillige
møder op når det behøves.

Det blev foreslået bestyrelsen at afholde et loppemarked op mod jul efter efterårets
spiseaftener. Bestyrelsen er altid positivt indstillet på tiltag der støtter op om
forsamlingshuset, så et sådant marked blev afholdt sammen med mulighed for at
købe middagsmad og gløgg, til julestemningen.
Ugen efter var vi medarrangører af julemærkemarchen en efterhånden fast tradition
her i Kolby. Gamle traditioner skal der værnes om samtidig med at nye skal forsøges
etableret. Mellem jul og nytår blev der atter afholdt juletræsfest med mange børn
og voksne til et par timers julehygge i huset med spillemænd og musik. Der blev
travet om juletræet, danset, sunget og leget både før og efter godteposerne og
kaffen.
Her i 2012 er banen atter kridtet op i forsamlingshuset. Der var udklædning i den
helt store stil til Fastelavn og fremmødet blev større end forventet, så derfor måtte i
hast fremskaffes flere slikposer.
Senest og lige op til denne generalforsamling er det lykkedes ved frivillig hjælp at få
malet salen, så den nu står lys og venlig og klar til kommende arrangementer, hvor
kalenderen allerede nu ser lovende ud.
Alt i alt et positivt år med stor tak til værtspar, frivillige hjælpere og bestyrelsen for
arbejdet med både arrangementer og vedligeholdelse af huset. Det vil der også i
fremtiden være et stort behov for, så jeg tror og håber på videre fremgang i driften
af huset.

