
Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2014 

Året 2014 blev et skelsættende år for mig som formand. Det blev således det første 

år, hvor jeg oplever at forsamlingshuset kommer ud med et overskud på driften. 

Dette er naturligvis positivt og noget der giver grobund for en tro på husets 

eksistens og er betryggende for fremtiden.  

Køkkenaftalen stoppede pr. 1. marts, så det blev derfor bestyrelsens opgave at 

sørge for karbonaderne og grønærterne til generalforsamlingen. Karbonaderne 

kunne spises og det gav mod på i fremtiden at forsøge med spiseaftener, hvor 

bestyrelsen selv stod for arrangementet. Det førte til 2 i foråret og 4 henover 

efteråret. Udgangspunktet var god traditionel dansk mad, det mener jeg hører et 

forsamlingshus til og desuden var det overskueligt og også overkommeligt at tage 

ansvaret for. Der blev således serveret forloren hare med diverse og som dessert en 

god gammeldags budding efterfulgt af kaffe og te med hjemmebag. Vi var naturligvis 

noget spændte på udfaldet af denne og kommende spiseaftener, men med et antal 

på omkring 50 til hver af vores spiseaftener, blev vores bekymring og skepsis manet i 

jorden. Disse er så absolut kommet for at blive. Og giver et godt økonomisk udbytte.  

Heldigvis har huset også andre indtægtskilder. Det drejer sig naturligvis om kerne-

ydelsen for sådan et hus, nemlig at lokale samsinger lejer sig ind for at holde deres 

fester og øvrige arrangementer her. Generalforsamling, konfirmation, barnedåb, 

begravelse, mange forskellige udlejninger, der alle er med til at legitimere husets 

fortsatte eksistens. Og som samtidig viser at lokalbefolkningen støtter op om vores 

lille forsamlingshus. Det samme gør Samsø Kommune med sit tilskud, men også ved 

at afholde arrangementer i huset. To blev det til i 2014. Først info om digitalisering 

af kommunal post og muligheden for at blive fritaget for dette. Enkelte mødte op og 

fik den information de havde behov for. Der kom ikke så mange. Det gjorde der til 

gengæld 2. gang kommunen indkaldte. Det var til borgermøde om asylcenter på den 

gamle højskole. Salen var stuvende fuld, der var absolut ikke plads til flere. Kaffen 

blev udskudt til sidste punkt på dagsordenen pga. den trange plads. Det er så 

absolut en fornøjelse for en formand se sit hus fyldt op og anvendt også til sådan et 

formål.  

Et andet arrangement der skal nævnes var med meget kort varsel. Først blev vi 

spurgt om muligheden af at arrangere smørrebrød til ca. 100. Det turde vi ikke binde 

an med, men vi ville gerne stille os til rådighed, hvis maden kom andetsteds fra. Det 



lykkedes og forsamlingshuset fik stor ros for indsatsen, ligesom der blev givet et 

ekstra beløb til huset. Sådanne arrangementer tror og håber jeg vil kunne give 

genlyd rundt på øen. Jeg tror på vigtigheden af at de lokale trommer beretter om 

husets eksistens og placering, selv om vi naturligvis i årets løb også har gjort stor 

brug af annoncer i lokal pressen samt de sociale medier.  

Økonomien er klart i fremgang – mere herom senere, og det giver mulighed for at 

kunne investere og vedligeholde. Derfor søgte vi Samsø Fonden om tilskud til nye 

borde. De gamle er meget slidte og trænger klart til udskiftning. Vi fik tilskud og 

besluttede selv at skyde den resterende del af beløbet i, så bordene kan blive 

udskiftet. Det er faktisk sket, så vi her på generalforsamlingen kan sidde ved nye 

borde med nye duge på.  

Af egne arrangementer skal naturligvis også nævnes vores to for børnene. Fastelavn 

og juletræ. Fastelavnsfesten er under stor konkurrence idet der afholdes 

tøndeslagning flere steder på øen fastelavnssøndag. Vi holder fast i vores tradition 

og finder det vigtigt også at være et tilbud til særligt Sydøens børn, men vi ser 

heldigvis også andre bl.a. herboende bedsteforældre der kommer med børn og 

børnebørn. Her er ikke tale om nogen indtægtskilde, men giver huset et par timers 

hygge og leg blandt børnene. Lige sådan er det med juletræet 4. juledag. 

 

Fremtiden ser lysere ud, nu hvor der er kommet gang i aktiviteterne i huset. Det 

betyder, at der i fremtiden bliver mulighed for også at kigge på vedligeholdelsen af 

forsamlingshuset. Derfor håber jeg også at der fremover vil være stor opbakning fra 

alle i lokalområdet. 


