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Formandens beretning gældende for år 2020.  

År 2020 blev et mærkeligt år, vi fik gennemført 2 koncerter, den ene dog med begrænset adgang, inden vi 

blev coronalukket, og det var så den kulturelle del af det år. Vi havde dog lov til at leje Huset ud til fester 

med begrænset omfang i et stykke til, og vores interessegrupper, måtte også bruge huset i begrænset 

omfang. Ligeledes kunne vi holde kælderbaren, Lastens hule åbent med begrænset adgang. Pludseligt var 

alt brug af huset lukket ned, bortset fra vores faste beboere og en smule turistudlejning. 

 År 2020 var også præget af et pat grimme episoder, først på året fik vi en stormskade på taget, og senere fik 

vi en kæmpe vandskade der kom til at berøre 3 etager i huset, det gav mig en masse bøvl med håndværkere 

der ikke kunne finde ud af at koordinere opgaven ordentligt imellem de forskellige firmaer der var 

involveret, men det lykkedes da til sidst. Heldigvis er vi godt forsikret, ellers vi være lukket ned, den kostede 

en hel del mere end vi havde i kassen.  

Tomgangstiden har vi brugt til at få renoveret forskellige ting, bl.a. nye små ovne i køkkenet, og en del 

udskiftning af vores service, og lidt i Lastens Hule. En venlig sponsor betænkte os med nye gardiner, en 

anden med et ny scenetæppe, og en tredje med penge til nye lamper. Og så fik vi da også sat et nyt skilt op 

på facaden, så folk kan se hvad det er for et hus. Tak til Tenna der er flink til at hjælpe os med at søge penge 

hos fonde.  

Vores Kasserer Max har desværre forladt os i utide, men heldigvis er Tom Lorentzen trådt til og ham håber 

jeg på at vi kan have fornøjelsen af at have i bestyrelsen i mange år. Da Max meddelte sin afgang fandt vi ud 

af hvor sårbare vi egentlig er når det kommer til stykket, og jeg tror på at vi har fundet den rigtige løsning 

for fremtiden, med en daglig kasserer, og så en professionel Revisor til at tage sig af bogføringen og 

opstillingen af regnskabet. Og jeg er da også sikker på at opgaven som Tom har været venlig at påtage sig 

også er rigeligt bestyrelsesarbejde for en mand. Tak fordi du sagde ja til opgaven Tom.  

Tak for din indsats Max, du har været et fint bekendtskab for foreningen, du har punktligt udført din opgave 

til fulde. Da vi startede foreningen, regnede vi jo med at vi havde en kasserer på plads, men vedkommende 

sprang jo i målet, så det var ualmindeligt godt at du var der og tilbød din arbejdskraft. Tusind tak for det. 

Vores regnskab for år 2020 er ikke noget at prale af, men set i lyset af pandemien, er det helt bestemt et flot 

regnskab. Vi hører fra de øvrige forsamlings og medborgerhuse i kommunen, at de bløder økonomisk, og et 

par af dem er faktisk regulært lukningstruet. Der er vi heldigvis bedre stillet. Så vi må sige at forholdene 

taget i betragtning, er vi sluppet godt igennem kriseåret.  

Eva som har været med fra starten, har desværre valgt at forlade bestyrelsen, og jeg vil sige at hende 

kommer jeg til at savne, hun har punktligt udført alle de opgaver som hun har påtaget sig og mere til. Hun 

har været en fantastisk god kammerat og vores humørspreder, og jeg er helt sikker på at resten af  
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Bestyrelsen, også vil savne hende, ikke blot for hendes arbejdskraft men også for hendes personlighed og 

venlige væsen. Jeg håber at hun fortsat vil være tilsluttet huset på en eller anden måde, både som bruger og 

frivillig. Stor tak for din indsats Eva. Jeg kan ikke komme i tanke om ret meget mere at sige om året der er 

gået, men bestyrelsen skal have tak for alt det gode arbejde i har lagt for vores lille by.  

Sidst men ikke mindst, en kæmpe tak til vore sponsorer, både firmaer og fonde, uden jer ville det have 

svært at drive Kultur- Medborger og Forsamlingshus i en lille by i en stor verden. Af hjertet tak. Vi har i år 

2020 været sponsoreret af: Faxe kommune, Flinkehuset, Vemmetofte kloster, Østsjællands vaskerifond, 

Fonden Præstø Brand, Danske bank Faxe og Stevns Fond. 

 

Almer Simonsen 
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