Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2013
2013 har været et meget hårdt år på flere fronter. Dels var det år 1 efter højskolens
lukning, hvis faste indtægtskilde har været et fundament i vores økonomi i mange
år, dels fik det konsekvenser for vores værtspar Birgit og Steen, hvis arbejde
forsvandt fra højskolen. Heldigvis er det lykkedes for dem at starte op med
restaurant Perlen. Det fik desværre også betydning for deres engagement i
forsamlingshuset. Det var ikke foreneligt at drive egen restaurant samtidig med
både at skulle betjene et forsamlingshus samt tjene penge til forsamlingshuset via
”mad ud af huset ordning”. Derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til at opsige
aftalen med Birgit og Steen, og så i fremtiden forsøge sig med udlejning uden vært.
Det vil naturligvis give større byrder for bestyrelsesmedlemmerne og de frivillige,
der træder til, når der er behov for hjælp. Men det vil forhåbentlig også give 21.
Kreds og forsamlingshuset mulighed for en større indtjening ved egne
arrangementer og dermed give større økonomisk råderum i forhold til drift og
vedligeholdelse. Her tænkes bl.a. på spiseaftener, hvor der vil være mulighed for
indtægt på især drikkevarer.
En anden konsekvens af den dårlige økonomi blev at huset er lukket ned, i det
daglige og derfor kun er opvarmet ved arrangementerne, ligesom køleskabe m.m. er
slukkede i dagligdagen. Det har ligeledes været nødvendigt at justere forsikringer til
et minimum, således vi kun er dækket på det lovpligtige niveau.
Trods disse dystre perspektiver er det alligevel lykkedes forsamlingshuset at komme
ud af 2013 med et overskueligt underskud, hvilket Ingrid vil komme nærmere ind på
i sin beretning om regnskabet. Der har trods alt været både udlejninger og
arrangementer i huset. Samsø Musikforening afholdt en jazzaften med ca. 45
tilhørere og der blev afholdt vælgermøde med et propfyldt forsamlingshus, tilhørere
sad langt ind i den lille sal.
Vores egne faste arrangementer har været afholdt med deltager antal på ca. 25
juletræ og noget færre til fastelavn, her blev kun slået til 1 tønde, og de 10-11
udklædte børn var længe om at få has med den. Det viser, at der trods alt stadig er
mange, der ønsker at holde fast i disse gamle traditioner med børnene i centrum.
Julemærkemarchen første søndag i december trak 45 deltagere, hvilket er det

største antal i min tid som formand. Jeg er derfor fortrøstningsfuld hvad fremtiden
angår, idet vi af sidstnævnte arrangementer kan se at deltagerne er her og at vi
derfor skal fortsætte med at skabe aktiviteter.
Lige før jul meddelte Samsø Bredbånd at frivillige foreninger kunne søge om gratis
bredbånd. Dette har vi gjort og fået bevilget gratis bredbånd. Her ser jeg nye
muligheder for at kunne skabe aktiviteter i forsamlingshuset. I første omgang
tænker jeg en åben cafe’ med mulighed for hjælp til elektronisk post og papirer,
såsom lønsedler, skatteopgørelser, pensionsforhold m.m. Dette kunne også danne
grobund for et fast publikum i huset, som ville kunne være medvirkende til at åbne
offentlighedens øjne for forsamlingshuset i Kolby. Ud over internet og computere vil
vi naturligvis tilbyde kaffe eller te med diverse hjemmebagte kager.
Endelig er der netop kommet en hjemmeside i luften www.kolbyforsamlingshus.dk,
hvor det vil være muligt at følge med i hvilke arrangementer der er i huset samt at
kunne finde en ledig dag til sin fest.

