
Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2019 
 

Året 2019 har været et forholdsvis roligt år, hvad angår nye initiativer og tiltag i 

huset. Derfor vil denne beretning også blive en af de kortere af slagsen. Der skulle 

lige pustes ud efter det store toilet projekt i 2018. Derfor handlede det for 

bestyrelsens arbejde mest om de faste arrangementer såsom Fastelavn og Juletræ 

for børnene og de faste spiseaftener med lokalbefolkningen som spisende i huset. 

Her blev noget omstruktureret bl.a. grundet ændringer i arbejdsforhold hos 

bestyrelsen, således, at nye kom i køkkenet og stod for den primære del af 

madlavningen. Det betød desuden at den hjemmebagte kage til kaffen blev 

afskaffet. Men heldigvis betød det ikke, at spiseaftenerne blev mindre besøgt. 

Høstfesten vendte også tilbage efter et års pause. Endelig stod bestyrelsen også for 

de vanlige generalforsamlinger til Kolby Kås Borgerforening og Fogedmarkens ditto.  

Udover disse faste indslag gennem året var der naturligvis også udlejninger til flere 

fester bl.a. bryllup og en af vores lokale, der fejrede sin  85års fødselsdag med 

maner i forsamlingshuset.  

Tidligere år har vi haft arrangementer med musik og efterfølgende koncert. Her har 

forsamlingshuset delt arrangementet, så vi stod for maden, mens Samsø 

Musikforening stod for afholdelsen af koncerten. I 2019 ville vi også prøve 

konceptet, da vi blev kontaktet af en ung islandsk sangerinde, boende i Østjylland. 

Prisen var overkommelig og vi fik desuden en økonomisk hjælp fra Samsø 

Kommunes pulje til dækning af kulturelle indslag på øen. Maden bestod af 

hjemmelavet lasagne m. spidskålssalat og hjemmebagt brød og musikken stod som 

ovenfor nævnt den islandskfødte kunstner Sunna for sammen med 4 unge mænd i 

hendes band. Arrangementet var vellykket og blev rost til skyerne af de fremmødte. 

Disse bestod af 35 veloplagte publikummer, hvoraf de 30 var mødt op for at spise 

først.  Ærgerligt at ikke flere var mødt op, men det er bestemt en type arrangement, 

vi også kan prøve en anden god gang.  

Et nyt tiltag, som også skal nævnes her, er to velbesøgte loppemarkeder, så måske 

er disse også i fremgang her i huset. Det er ganske sikkert, at loppemarkeder og 

genbrug er meget trendy og moderne i disse og sikkert mange år frem, så vi kan 

aflaste det negative globale aftryk. 



Disse var ordene for 2019 og jeg håber, at sådanne arrangementer for 

forsamlingshuset  kan fortsætte og være med til at holde det ved lige for fremtiden. 

Forsamlingshuset har været et lokalt samlingssted og skal naturligvis fortsætte med 

at være det.  

 

 


