Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2018
Året 2018 kom helt klart til at stå i renoveringen af toiletternes tegn. De 2 gamle
herre- og dametoiletter er nu blevet omdannet til et m/k-toilet og et
handicapvenligt toilet. Det 3. personaletoilet står også nyrenoveret.
MEN det holdt hårdt. En vekslen mellem håndværkere og frivillige skulle
koordineres, ligesom en udvidelse af kassekreditten krævede en ekstra ordinær
generalforsamling midt i sommervarmen. Bestyrelsen og andre frivillige trådte til.
Kalenderen blev fundet frem og der blev sat store kryds i den, så vi under
renoveringen altid havde mindst et brugbart toilet. Udlejningerne af huset skulle
løbe som planlagt. Det første toilet stod færdigt lige efter sommerferien, så vi kunne
tage fat på at omdanne dametoilet til handicapvenligt ditto. Igen et stort MEN, fordi
når der graves i et gammelt hus dukker altid uforudsete udfordringer op. Store
kampesten og hul ind under salen gjorde arbejdet noget vanskeligere og vi blev
naturligvis nødt til at rådføre os med de forskellige håndværkere, der stod for den
fagspecifikke del af arbejdet. En justering omkring døren skulle også løses, idet
pladsen er for trang til en normal ind/udadgående dør, så derfor ændredes dette til
en skydedør. Projektet lykkedes. Alle 3 toiletter stod færdige lige omkring juletid, vi
havde en deadline for projektet, der var støttet af Landsbypuljen, der hed 31/12
2018. Så manglede der kun små detaljer såsom lidt maling og lister.
Nu står jeg derfor som en forholdsvis stolt og tilfreds formand med 3 flotte toiletter
alle med varme i radiatoren og varmt vand i hanerne, noget der ikke havde været
forinden. En meget stor tak til den øvrige bestyrelse, andre frivillige og de lokale
håndværkere, der har stået for at dette projekt kunne lykkes.
Som tillæg for dette mangler vi nu kun en handicapvenlig rampe ind til huset. Denne
er bestilt og vil blive sat op, når vejret tillader og de involverede bliver enige om
sidste detaljer i udformningen. Tak til Benalisa-fonden for midler til denne.
Årets øvrige indhold ligner de foregående år.
Spiseaften med substans og en fast skare på 40-50, der altid kommer og deltager.
Dertil rigtig mange andre både fastboende, men også fritidssamsinger, der kommer,
når det passer i kalenderen. Vores julespiseaften var igen nr. 1 med 85 spisende og
hyggende mennesker.

Udlejningerne af huset er stigende, særligt har vi oplevet en fremgang i
efterårsperioden. Dejligt, at flere og flere lejer sig ind eller lejer service til deres
fester. Det skal lige her også nævnes, at vi udlejede service (bestik m.m.) til et
kæmpe bryllup med 170 bryllupsgæster. Det var noget af en udfordring, da der
samme weekend også var barnedåb i forsamlingshuset. I Kolby Forsamlingshus er
mottoet – ”Vi gør alle glade og tilfredse, hvis det er muligt”.
Som en anerkendelse for bestyrelsens arbejde med især spiseaftener blev
forsamlingshuset indstillet til årets kulturpris i Samsø Kommune. En stor hæder,
hvor flere fra bestyrelsen var mødt op til overrækkelsen af prisen. Denne gik ikke til
os, men det var endnu en god præsentation af vores forsamlingshus på sydøen.
Lidt om fremtiden i Kolby Forsamlingshus.
Igen i 2018 søgte vi Samsø Fonden om et pengebeløb. Denne gang handler det om
et nyt komfur, da det gamle er nedslidt og skal udskiftes nu. Vi fik 5.000 kr. af
fonden og skal nu snarest ud at finde afløseren for det gamle komfur.
Udlejninger i fremtiden ser også lyse ud. Allerede nu har vi udlejet til konfirmation i
2020. Vi har et bryllup og et guldbryllup i foråret. Spiseaftenerne fortsætter som
hidtil og for børnene holder vi fortsat juletræ og fastelavn. Julemærkemarchen
fortsætter også med et startsted her. I 2018 oplevede vi en mindre fremgang her.
Sidste del på fremtiden handler om internet i huset. Som medlem af Samsø
Bredbånd har vi gennem flere år haft fri internet, men skal nu til ligesom alle andre
til at overveje andre muligheder med fibernet fra Fibia. Dette vil blive en opgave for
den nye bestyrelse at beslutte om, hvad der skal ske efter en tilslutning.
Sluttelig en meget stor tak til bestyrelsen og deres familier for det store engagement
og arbejde med årets opgaver i huset og i særdeleshed med renoveringen af
toiletterne.

