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Dagsorden  

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent 

Dirigent Hans Arne Nielsen. 

Stemmetællere Jette, Søren M og Viggo 

Referent Lene Nielsen 

Formandens beretning: 

 Årsberetning ved Reerslev forsamlings – og kulturhus generalforsamling 2018. 

 69 betalende medlemmer i 2017. 

 Udlejninger 1/1-17 – 31/12-17. 17 stk. – 1 mere end sidste år. 

 Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder – + nogle mails når det var vigtigt. 

 Bankskift i maj måned. Fra Nordea til sparekassen Sjælland afd. Høng. Grundet ringe 

kundeservice i Nordea ved kasserer skiftet i marts 2017. valget af sparekassen sj. Var 

grundet deres gode omtale samt tanken om at støtte lokalt. 

 Billetsalg igennem BILLETTO.DK benytter vi ikke længere, grundet det var et bøvlet 

system. 

  

Vi i bestyrelsen har i løbet af 2017. arbejdet hårdt, intens og godt sammen, der har godt nok 

været en del praktiske opgaver vedr. vores arrangementer, vedligeholdelse og forbedringer. 

Men det hårde arbejde har givet bonus. Vi har kun modtaget ros i 2017.dels fra lejer af 

huset samt gæster ved vores arrangementer. 

 Vi er stadig udfordret i forhold til rekruttering af medlemmer og medlemmer der har lyst til 

at være en del af bestyrelsen og eller suppleant.  Derfor vil en af arbejdspunkterne for 

bestyrelsen det kommende år, være at se vedtægterne igennem så de bliver tilpasset i takt 

med udviklingen - der kan gå begge veje. Dette gælder også tilpasning af kontingentet pr. 

2019.Hvorvidt det skal være personligt eller pr. husstand. 

  

 

Vedligeholdelse og forbedringer, der er blevet udbedret i løbet af 2017. 

Udgifterne til forbedringerne er hovedsageligt blevet dækket af de bevilliget penge fra det 

ekstraordinær tilskud fra kommunen i 2016 og 2017. 

Vedligeholdelser og forbedringer er følgende: 

 Toiletterne på dametoiletter 

 Vand - løse urinaler på herretoilettet 

 Ny hoveddør 

 Ny port og dør i hestesalen 

 Ny opvaskemaskine 

 Rørføring langs sydsiden af huset -  ifm. tagrenderne der bliver sat op, når vejret viser sig 

fra en bedre side.  

Det vi mangler af få udbedret: 

 Kældervinduet 

 Nyt tagvindue og tagdækningen omkring tagvinduet  

 Tagrender på sydsiden af huset (ind mod Tommy og Bodil) 
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 Ved vores første fælles arbejdsdag i april mdr. var vi 20 pers.- med bestyrelsen. 

Folk var meget flittige! og bogstaveligt talt blev huset gået efter fra kælder til kvist både ude 

og inde, hovedet rengjort og finjusteret. Terrassen tog sin form og stod klar til en barnedåb i 

slutningen af maj.  

 I start sept. Havde vi vores anden fælles arbejdsdag Vi var ikke så mange, folk var stadig 

ferieramte og det var dårligt vejr – det tissede ned, men fik ryddet hestestalden så der 

var plads til scenen, vi har fået af Buerups dilettanterne.  

 

Afholdte arrangementer i 2017. 

Der er i alt blevet afholdt 11 arrangementer i forsamlings – og kulturhuset. Et blev aflyst. 

5 ud af de 9 arrangementer har vi fået tilskud fra ”liv i forsamlingshusene”  

 5 af dem er arrangeret i samarbejdet med landsbylaget (LL) og Menighedsrådet (MHR) som er 

følgende: 

 Fastelavn d.26/2-17. - .Stor tilslutning af udklædte børn i følgeskab med deres forældre 

og bedsteforældre. 

 Grundlovsfest d. 5/6-17. Kalundborgs borgmester Martin Damm holdte grundlovstalen 

 Høstfest d. 23/9-17. – ole gas spillede og optrådte som den ægte Kim Larsen - (tilskud 

fra liv i forsamlingshusene) 

 Julefrokost d. 25/11-17.  

 Juletræstænding d. 26/11-17. – tryllekunstner fra cirkus pip.  - (tilskud fra liv i 

forsamlingshusene) 

 

I foråret – feb. - april: egne arrangementer: 

 Viseaften med fællesspisning (folk skulle selv medbringe mad) - blev AFLYST – alt for 

få tilmeldinger. (tilskud fra liv i forsamlingshusene) 

 Fællesspisning og foredrag med kvindelig matros fra kongeskibet dannebrog. 

 Fællesspisning og foredrag med Ole Lauridsen/ sproghjørnet om det danske sprog – fra 

det legendariske radioprogram på dr. Radio p4. (tilskud fra liv i forsamlingshusene)  

I efteråret og vinteren – okt. – dec.: egne arrangementer: 

 Støttekoncert med Shane/ irsk aften. Kæmpe succes!  - vores lokale nyheds redaktør/ 

bogforlægger ønsker at videreføre dette konceptet i 2019. 

 Slægtsforskning via pc’er (arrangeret igennem liv i forsamlingshusene) 

 Nisseteater for børn. Per (sømand) sørgede endnu engang for en succes og 

traditionsrige juleunderholdning for børnene i dagplejen, børnehaven i Reerslev og 

Høng samt Buerup og Sæby skole. 

Derudover er huset løbende igennem 2017 blevet brugt af Reerslev forsamlingshus banko venner 

samt lokale interessegrupper.  

Afslutning: 
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 Tak til alle der i løbet af 2017 har lagt frivilligt arbejdskraft i huset. 

 Tak til vores sponsorer. 

 Tak til Sara, Christian og Lasse, der forlader bestyrelsen. 

 

2. Spørgsmål fra salen: 

Spml.: Er der noget der tyder at der bliver flere udlejninger i 2018?  

Svar: Sara F: Pt. er der ikke flere udlejninger fx er konfirmationsperioden ikke fyldt op som 

sidste år. 

Spml: Bliver det bredt nok ud, både arrangementer og at huset kan lejes og fx at der er 

generalforsamling og at man kan møde op på dagen og blive medlem for sølle 150 kr.-? 

Spml: Hvad kan man gøre for at få mere fokus på at huset er her?  

Svar: Trine F Det er netop det vi skal tage op som der blev sagt i beretningen, med bl.a. 

vedtægts ændringer.  

Formanden Vibeke syntes at hun ser en tendens til at kulturen er mere i fokus og hermed de 

gode arrangementer. 

Spml. Kunne man ikke lægge flere arrangementer ind på hjemme siden, pt står der kun 

noget om banko? 

Spml. Hvorfor er der ikke længere flyers, som blev lagt i menighedsbladet og delt ud til alle? 

Kommentar fra Viggo redaktøren fra Reerslev.nu, til flyeres spørgsmålet. Det var 

Reerslev.nu der udgav disse flyers, men økonomisk hænger det ikke sammen.  

Spml: hvad handler det om i økonomi? Viggo tænker over dette. 

Spml. Hvad med at lave et lille blad, med alle arrangementer der foregår i området? 

Svar: det kunne være noget vi skal arbejde på det næste år og så involvere alle 3 foreninger 

samlet. Lene T fra menighedsrådet udtaler: det kan ikke kun være bestyrelsesmedlemmerne 

der skal lave det der må meget gerne være nogle frivillige med. Formandens beretning blev 

godkendt af generalforsamlingen.  

 

3. Årsregnskab blev fremlagt ved kassereren Marianne N. Årsregnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen  

Spml. Hvor dan kan vi have 26.000 kr.- ude? 

Svar: Marianne: Det er debitor, altså penge vi har til gode, fx fra nisseteateret.  

Ingen yderligere spørgsmål. 

 

4. Indkommende forslag: ingen 

5. Handlingsplan for det kommende år.  

Der er ikke lagt budget for det kommende år, sidste år fik vi lavet mange gode ting. Vi 

forsøger pt at ændre kontingent så det bliver pr husstand. Men pt er det et personligt 

kontingent på 150.- pr person. 

Handlingsplan 2018:  

Januar: Odsherred teater. Nina, kære Nina 

Februar: Nak og æd, foredrag. Og fastelavn. 

Marts: generalforsamling 

Juni: Grundlovsdag i præstens have 

September: høstfest, underholdning: Skinken synger bamse 

November: 1. foredrag om Johnny cash, med spisning. 22. november Nisse teater og 25. 

november Juletræstænding.  

I år bliver der ikke julefrokost, vi har oplevet at der er meget få tilmeldinger, derfor har vi 

valgt at lade julefrokosten gå ud i en periode. 
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Nytårs festen udgik sidste år i sidste øjeblik. Der var meget få tilmeldte. Derfor er det 

besluttet at   for nytårs fest er den 1. december, og der skal være mindst 30 tilmeldte.  

Banko køre hver anden tirsdag, der er sidste bank aften den 19. juni, med opstart den 19 

august.  

Vi har valgt at drosle ned for arrangementer i år. Vi har kørt for hurtigt de andre år. 

Vedligehold og forbedringer: 

Terrassen er færdig.  

Der er ønske om flere nye stole, de sidste gamle vi har, er meget slidte. 

Skilt ved vejen. Esben tager ordet. Det gamle skilt skal renoveres, det er meget svært at få 

lov til at sætte nye skilte op af kommunen. 

Ønske om slibning og lakering af gulvet i den storesal. 

Vibeke vil gerne have skiftet bordene og meget gerne også have runde borde begge dele i 

hårdt formstøbt plast. Vi er nød til at gøre huset attraktivt indvendigt, alt hvad der er af 

inventar i huset er over 20 år gammelt.  

Der skal også laves tagrender. 

Kommentar: Vil bare sige at de runde borde ikke er nemme at fører samtaler ved, de er for 

store. Per: de kan fås i flere størrelser. Der ønskes også et stativ til at kører dem på. 

Bankovennerne vi gerne have aflange borde der ikke er for smalle. 

Spml: depot rummet kunne det lukkes af? 

Svar Niels Ole, Alle hylder skal væk og der skal skabe op, de hylder skal passe med 

opvaskebakkerne så de kan sættes direkte ind. 

Ønsker til forbedringer spuler til opvask og dampsuger. 

Kommentar: det er meget ambitiøst at der skal være 30 tilmeldte, kunne der ikke åbnes for 

at vi var flere medhjælpere? 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg er: Trine Rasmussen - genopstiller 

Marianne Nielsen – genopstiller 

Sara Frederiksen genopstiller ikke 

1 stk. bestyrelses medlem 1 år (Christian Pagh trækker sig fra bestyrelsen) 

Forslag er: 

Trine Rasmussen - valgt 

Marianne Nielsen - valgt 

Dorthe Hedemann - valgt 

Ole Hansen, valgt, 1 år 

7. Valg af 1 suppleant (1 år) til bestyrelsen 

på valg Lasse Jensen- (trækker sig fra bestyrelsen) 

Forslag Esben Fløjstrup – valg 2 år. 

8. Valg af revisor 

På valg er Jesper Boesen (1 år) – genopstiller – valgt 

9. Valg af revisor suppleant: Lene D – valgt. 

 

10. Evt: 

Bankovennernes beretning ved Kamma se vedlagte 

Vil gerne have flere hænder til hjælp. 

Bogklubbens beretning ved Ole Buk/ læs af Vibeke. Se vedlagte 

Evt: 
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Anne Jensen: der er mange småbørnsfamilier i området og Marianne og Anne har talt om at 

lave en baby/børne klub se vedlagte. Det kan være med til at give mere liv til 

forsamlingshuset og det giver liv til området. Første gang 21/3- juni mdr.   

 

Vibeke takker for en god og hyggelig generalforsamling.  

 

 

 

   

 

 

 


