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Formandens beretning for året der gik og lidt mere. 

 

 

Det har både været en turbulent tid, og en stille tid. Turbulent fordi at der har været en masse 

særlove og forordninger, at vi skulle sætte os ind i. Og stille fordi at vi har måttet aflyse en masse 

ting som vi ellers havde villet glædet byen med. 

 

Coronaen lukkede os delvist ned , det vil sige at vi kun måtte lave arrangementer med et begrænset 

antal gæster, og  i foråret måtte vi slet ikke invitere nogen ind overhovedet, heldigvis måtte vi gerne 

afholde arrangementer i efterårssæsonen. 

 

Til tider måtte vi holde fredagsbaren åben, nogen gange med begrænset adgang og mundbind, og 

andre gange helt som normalt, dog med lige dele sprit udvendigt som indvendigt, og et begrænset 

antal gæster. Heldigvis kører vores fredagsbar nu for fuld kraft, og mange fra byen kommer og 

hygger. Vores nye bestyrelses medlem Erik tager sig af driften sammen med en dejlig flok frivillige 

bartendere. Kaffe og the er i øvrigt gratis, så man kan godt hygge uden at bruge penge 

Også stor tak til dem. 

 

Faxe kommune har heldigvis været meget hjælpsomme over for os,  den kulturstøtte de gav til hele 

året fik vi lov til at beholde, selvom vi ikke måtte holde åbent i forårssæsonen. 

 

Sommeren hvor der ikke skete noget i huset brugte vi så til at få håndværkere til at renovere salen 

med nyt akustikloft og frisk maling. 

 

Heldigvis har vi haft fantastiske Tenna, som har arrangeret søndags gåture, for dem der havde lyst. 

Det startede hun med, da man ikke måtte være sammen indendørs, og der var mange der trængte til 

at møde nogen andre mennesker, og selvom at man må være sammen med alle de man har lyst til 

nu, så fortsætter Tenna med at lave gåture om søndagen, for dem der har lyst. Nogen gange her i 

området, men andre gange laver folk samkørsel og så kan det både være Præstø, og Vemmetofte. 

Hent en folder ved huset og se hvor turen går hen. Eller se på vores Face book side. Men Tenna kan 

heldigvis for os, andet end at lave gåture, hun kan også noget med fonde og puljer. 

En dag ringede Tenna  til mig og sagde at hun mente godt at vi i fællesskab kunne finde ud af at 

søge en Covid 19 pulje til fordel for spillesteder, jeg tænkte at det går aldrig godt, jeg havde jo set i 

fjernsynet hvorledes selv store firmaer måtte betale sindssyge priser for at få revisorhjælp til det. 

Men på en eller anden måde fandt hun ud af det , jeg skulle bare forsyne hende med nogen tal. 

Kæmpestor tak til Tenna som bruger rigtig meget tid på fondssøgning så vi kan få renoveret det 

gamle hus, det ville slet ikke være muligt uden fondsmidler. 

 

I løbet af året har vi også sagt farvel to to af vores bestyrelses medlemmer Jørn og Carsten, de skal 

have en meget stor tak for den energi som de har givet foreningen i alle de år som de har været med. 

Og selvfølgelig har vi da også en lille gave til dem som vi håber at de vi nyde. 

De som kommer til Husets arrangementer, eller af anden grund benytter vores vores hjemmeside 

har måske lagt mærke til at vi er begyndt at bruge en stregtegning af huset i stedet for et foto. Det 

skyldes at en vor bys dygtige kunstnere nemlig Netti Anslev, har lavet en tegning og foræret den til 

os, så hende vil vi naturligvis også sige tak til. 

  

 

 


