Formandsberetning Stenlille Kulturhus  Generalforsamling 26. marts 2014
Sidste års generalforsamling var den 11. marts 2013
Her blev valgt flere ind som desværre efterfølgende måtte afgå i utide af personlige og
sygdomsmæssige årsager. Pernille Faurholt var sekretær, men måtte stoppe og blev afløst af
Kate Nielsen, der så ligeledes måtte stoppe som sekretær efter kort tid, og på et kombineret
medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling 17. september fik vi så Hardy Hansen som
sekretær frem til i dag.
Ole og Eva Wedell har fra de første opstartsmøder været interesseret og deltaget noget, men
sygdom har fået dem til helt at stoppe nu. Sidst var de hhv. suppleant og 2. revisor.
Kim Sandberg har også valgt af personlige grunde at stoppe som kasserer, hvorefter Jytte som
1. suppleant gik ind i bestyrelsen, og efterfølgende overtog kassererposten frem til i dag. Kim
fungerer dog stadig som bogholder og er med til vore møder.
Kate Serup har som kalenderfører holdt ud, og det til trods for at du flere gange har meldt ud at
du slet ikke har tid og overskud til det. Du vælger derfor nu IKKE at opstille igen, så stor tak til dig
for det lidt store, bundne og faste arbejde, der ligger i at være kalenderfører.

Vi har haft 5 ordinære bestyrelsesmøder, og så har vi haft indvielse 21. april, et møde vedr.
indkøb af møbler 8. juli, et foreningsarr. 24. august, medlemsmøde med ekstraord.
generalforsamling 17. september (hvor vi, ud over Hardy som sekretær, fik valgt Jan Thinghuus
og Liselotte Højer som suppleanter), 2 møder med bestyrelsen fra Dianalund Kulturhus hhv. 7/10
og 5/11 og endelig en julefrokost 4/12. Alt ialt 12 møder/arrangementer på et år, som jeg synes
er foregået både ordentlige og med godt humør.  Herudover har der selvfølgelig været en del
småmøder med folk fra kommunen etc. og vi har et arbejdsudvalg omkring vores køkken, der
består af Jytte og John. Tak for godt arbejde indtil nu. Vi glæder os til et godt resultat.
Vi har fortsat facadebogstaver til gode fra indvielsesgaven fra SHHB, og dem håber vi snart vi
kan få op at hænge. Kommunen arbejder netop nu på at finde penge til, at hele vores ydermur
kan blive istandsat incl. maling. Og arbejdsgruppen omkring Stenlille Helhedsplan arbejder med
planer for gårdmiljøet, som vi også krydser fingre for. Vi kunne desværre ikke bruges som
valglokale, selvom vi lå meget centralt. Det var manglen på parkeringspladser, der fik udvalget til
at vælge at beholde hallen. Vi håber at kommunen på et tidspunkt vil købe den gamle
Janusgrund her bagved, og asfaltere og lave en store byparkeringsplads, og evt. et par baner til
boldspil.
Tak til alle vore medlemsforeninger. Vi har heldigvis rigtigt mange nu, og det giver godt liv i hytten
hele året rundt. SHHB med eventchef Lotte Krogh i spidsen sørger for de helt store og fyldige
arrangementer, som i den grad sætter Stenlille på dagsordenen. Alle i Stenlille kender

efterhånden Lotte og her fra Kulturhuset skal der lyde en stor tak og ekstra tillykke med din 50
års dag her for nylig.  Men kulturhuset er andet og meget mere end de store events. De mange
foreninger der bruger det jævnligt, viser, at der er et stort behov for huset. Det er dejligt. Vi har
også de mere offentlige arrangører i form af arkiv, bogcafe og kunstgruppe. Disse 3 aktører gør,
at huset er mere og mere åbent med kaffe og småkager (serveret af Poul) og nærmer sig et
slags byrum med mulighed for afslapning omkring bøger og kunst og byhistorie, som Stenlille i
høj grad har brug for. Vi kan kun ønske os endnu flere frivillige, der vil gå ind og hjælpe til med at
der kunne åbnes endnu mere i det daglige. Det er et stort ønske og det er meget svært at få
opfyldt. Derfor skal også lyde en meget stor tak til alle jer, der kommer fast enten hver uge eller
hver anden uge. I skal vide at dette seje træk er guld værd for Stenlille.
Samarbejdet med arkivet går rigtigt godt. John er fast repræsentant i bestyrelsen, er med i
køkkenudvalget og med udvidet åbningstid den 1. lørdag i måneden, og fast åbningstid om
tirsdagen sammen med bogcafeen, er arkivet en væsentlig del af Kulturhuset. Hver gang der har
været større arrangementer har John flere gange sørget for at arkivet har holdt åbent, så stor tak
for det gode samarbejde.
Vi har heldigvis i den forgangne periode via fondsmidler været i stand til at få nye møbler i huset.
Derfor vil jeg også gerne sige Jytte en stor tak for de mange midlertidige møbler vi havde i
starten, og som du langt hen ad vejen var primus motor for, det være sig møbler fra kommunens
lager i Fuldby og indkøb fra Røde Kors i Holbæk. Det var dejligt at vi havde noget at sidde på, og
også at vi fik gang i bogcafeen så hurtigt som vi gjorde.  Men det var nu dejligt med nye borde og
flotte Magnus Olesen stole, som jo kun blev muligt via fondsmidlerne, formidlet af Kim. Stor tak til
dig Kim. Nu mangler vi kun at få vore brugere til at sætte borde og stole tilbage i den
standardopstilling vi har lavet. Det er vigtigt, så der forbliver ordentlige adgangsvej til både arkiv
og bogcafe. Men alting skal ikke lykkes på en dag.  Fra Sorø Bibliotek fik vi de nuværende reoler
til Bogcafeen, så også her har vi fået et mere ensartet udseende, selv om vi er nogen, der
savner egetræsreolerne lidt. Tak til Ellen Rønne Rosin, der ikke helt havde glemt sin gamle
arbejdsplads, Stenlille Bibliotek.
Jeg har med garanti glemt noget, som der er nogen der synes også skulle have været med. Så
kom gerne med et lille input, hvis en af jer brænder inde med noget, der skulle have været nævnt.
Ellers her til sidst vil jeg give et eksempel på hvordan vi har det i bestyrelsen.  Her for nylig fik jeg
en henvendelse fra Rotaryklubberne lokalt, om de måtte holde et møde her og samtidig få lidt at
vide om kulturhuset og dets funktion, og da jeg ikke lige synes det var noget for mig, spurgte jeg i
bestyrelsen, og vupti… så var der et par stykker, der sagtens kunne klare en sådan aften med at
fortælle om kulturhuset. Arkivet holdt også ekstraordinært åbent den mandag aften, så det blev
vist et helt fint arrangement. Tak til jer der bar dette, og jeg kan jo kun sige, at det er dejligt nemt
at være formand for en forening, når det kan køre på den måde.

