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Kulturhus-formandsberetning 2021    

Indledning: Et år med Corona, der har præget alles hverdag og liv og udfordret fællesskabet. 

 

Generalforsamlingen er blevet udsat, kulturhuset har været lukket og Danmark lukket ned pga. Corona.  

Det har været et år, der har præget alles hverdag og liv, en tid hvor vi har måttet give afkald på mange ting, 

og hvor fællesskabet er blevet udfordret.  Et år hvor vi har sagt farvel til Jørgen Pedersen, Annies mand, der 

har bidraget med stor hjælpsomhed, sine færdigheder som dygtig tømrer og med behageligt selskab i 

Kulturhuset – Vi savner Jørgen i Kulturhuset.      

 

Det er en stor fornøjelse at få lov til at være formand for bestyrelsen i Kulturhuset – Et hus med mange 

ildsjæle, der brænder for kulturhuset, og laver et rigtigt godt stykke arbejde i bestyrelsen og kulturbanden. 

Og som bidraget til at huset fungerer og de mange foreninger og byens borgere kan få glæde af huset. 

I det seneste år har Kulturhuset været lukket i ca. 5 måneder, men som I kan læse er der sket en hel del i 

huset i denne periode og der er også aktiviteter, der er blevet udskudt.      

           

Stor tak til Arkivet og Bogcaféen, der sørger for, at vi har et åbent hus. Det har givet mulighed for, at fx 

Kunstgruppen kan have offentlig adgang, ligesom det har givet mulighed for andre aktiviteter tirsdage og 

lørdage. Og en stor tak til byens borgere der donerer mange bøger til Bogcaféen som gør det mulig at have 

et godt udbud af bøger til udlån. Bogcaféen kunne videre donere ca. ½ tons bøger til velgørenhed.  

En stor tak til Lisbeth fra Bogcaféen, der har fyldt bogskabet op med bøger til byens borgerne i perioden, 

hvor Kulturhuset har været lukket – der er i perioden udlånt mere end 1200 bøger og 100 CDére og DVDére 

fra bogskabet. Tak til Grethes bogkunst – Foldedamerne og deres kreative aktiviteter, som bidrager med 

at skabe aktivitet og god stemning i huset. 

Varmestuestrik kommer en lørdag om måneden, hvor der hentes garn og indleveres strikkede sager til et 

godt formål.  Data caféen, som er i huset hver mandag formiddag med undervisning og vejledning om IT. 

Når Data caféen starter igen efter sommerferien kan de bruge husets nye projektor og lydanlæg, ligesom 

brugere af kulturhuset kan få glæde af det nye anlæg, hvor der også er installeret teleslynge. Kulturhuset 

har fået støtte fra fonde og foreningens medlemmer for at kunne købe det nye anlæg.        

Kunstgruppen sørger for at der er spændende kunst, der pryder væggene i huset, har som noget nyt 

afholdt fernisering i forbindelse med kunstnere udstiller. Kunstgruppen fik i forbindelse med at Folketinget 

besluttede at give midler til ”Sommeraktiviteter” arrangeret tegnekursus og forfatter kursus for børn og 
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unge samt en dag med Gerlev Legepark på ”cirkuspladsen” på Banevænget, der tiltrak mange børn og 

forældre.  

Vore 40 medlemsforeninger er aktive på vidt forskellige niveauer. Flere af dem er stort set blot medlem, 

uden at bruge huset, mens andre bruger det ugentligt. Nogle har arrangementer med 5-10 personer, og så 

er der fx SHHBs og ældresagens store julearrangementer, bankospil etc., hvor huset ofte er for lille. Vi har 

god kontakt med foreningerne på det uformelle niveau og på dialogmøder.  

I år er der aktiviteter, der har måttet udskydes, det drejer sig om: 

- Dialogmødet med medlemsforeningerne, der afholdes om foråret, er i år blevet udskudt – så det må vi 

have til gode til næste år, hvor vi kan glæde os til stegt flæsk og persillesovs lavet af Sanne og Arne. 

- Seminar for bestyrelsen og kulturbanden, der er en anledning til et ”stop-op”, med et tilbageblik på, 

hvad der er gået godt det seneste år og hvor der er plads til forbedringer. Samt et fremtidsblik, hvad vi 

ønsker særligt at fokusere på det kommende år.  

- Julefrokosten for Bestyrelsen og kulturbanden blev erstattet med en julekurv.   

Den årlige foreningsdag ”sommerfest” i uge 34 blev gennemført udendørs og reduceret til 2½ time, hvor 

der var musik af Henry O´Connor. Det var en rigtigt god og hyggelig dag.  

Dialogmøde med kommunens kultur- og fritidsudvalg der foregår sammen med andre kulturhuse, under 

ledelse af vores dirigent, bliver afholdt i august her i kulturhuset. Det et godt og informativt møde med vore 

positive politikere. Det er rart at tale med hinanden om det vi går og laver.  

Husets egne mødeaktiviteter med møder i bestyrelsen og kulturbanden har været færre pga. 

nedlukningen, der har været 3 møder i bestyrelsen og i kulturbanden. Vi er så heldige at have Hal-Arne og 

Sanne med i kulturbanden, så vi har prof. hjælpere, når der skal sørges for spisning. Tak for dejlig mad til jer 

:-)  Det betyder meget, hvis vi skal holde fast i frivillige kræfter, at der bliver gjort noget ud af dem. Spisning 

til bestyrelsesmøder skal ses som en tak.    

Bestyrelsen består af personer, der ofte arbejder usynligt, men med en stor arbejdsindsats - og her er det 

funktioner som regnskab, referater, indkaldelser og kalenderstyring, der kun bliver synlige, når de ikke 

fungerer. Disse funktioner fungerer godt. Så stor tak til Liselotte og Bente. Og til Louise som ny sekretær 

for bestyrelsen. Uden jeres stabile og løbende arbejde, vil huset ikke kunne fungere. Vi andre i bestyrelsen 

har lidt mere ad-hoc-agtige opgaver, det synes jeg også fungerer. I år har vi bl.a. genforhandlet aftale om 

Hjertestarter og forsikringer, hvilket har givet nogle besparelser og vi har fået forøget rengøringen i huset 

med ½time om ugen. Bestyrelsen har lavet en anmodning til kommunen om undersøgelse af muligheder 

for energiforbedringer med henblik på at skabe et bæredygtigt Kulturhus med en akustik, så huset kan 

bruges til mindre koncerter.   

Også en tak til de to revisorer - Lene og Kate, der trofast ser på regnskabstal med et kritisk blik:).  

Med kulturbanden har vi det daglige liv i kulturhuset. Og ved at have arbejdsudvalg, er der skabt plads også 

til andre og nye personer, der har lyst og tid til at prøve kræfter i Kulturhuset uden direkte at være med i en 

bestyrelse. Arbejdsudvalgene består af både faste og projektorienterede udvalg. Vi har vores faste 

køkkenteam, et herligt oprydnings- og vedligeholdelsessjak, et plantehold som sørger for at planter ude og 
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inde, lokaleudvalg som har malet mødelokalet, så det er frisket op, og vi har et par prof. madfolk, når der er 

behov for god mad. Vi har Plader-på-væg-udvalg, hvor skolebørn fra Stenlille Skole sætter kunst på vores 

baggårdsvæg. Disse flotte billeder vil vi slet ikke undvære. Vi har et lydprojekt, EDB- og sikkerhedsmand, 

bordopstillingsansvarlig – og mere kan sikkert nævnes.    

Der er skabt en rengørings tradition, med forårs- og efterårs rengøring, en lørdag, hvor kulturbanden 

møder talstærkt op, hvor Lene koordinerede, hvad der skal laves og hvor alle byder ind – på de ting der skal 

rengøres ude og inde – Jørgen Højer og Liselotte tog en god tørn med at rense stole og lamper, tak for 

indsatsen til alle.      

Alle disse aktiviteter viser tydeligt, at vi har en supergod kulturbande, som vi sammen skal værne godt om 

og hjælpes ad med, at alle har det sjovt og rart. Vi er selvfølgelig meget forskellige, så en del tålmodighed, 

tolerance og stor hjælpsomhed er de dyder vi i en kulturbande skal værne om at fastholde.    

Endelig er vores bestyrelsesmøder åbne, så alle interesserede kan være med. Det kan til tider være en 

udfordring at styre, da der er mange ildsjæle der har meget på hjertet i drøftelser. Det er dog meget 

givende, der kommer mange gode input og bydes ind med energi til at tage fat og gennemføre de mange 

gøremål. Tak til jer alle for jeres positive indstilling til at få det hele til at køre.  

Og stor tak til arkivets leder, John, for det gode samarbejde. John passer fortsat stille og roligt huset, som 

han altid har gjort, – fx køkkentjansen, snakke med rengøringsdamen, idet John er her på tidspunkter, hvor 

bogcafeen ikke holder åbent.  

Afslutningsvis vil jeg give et æreskrus til Lisbeth for en ihærdig indsats med at fylde bogskabet til glæde for 

byens borgere.    

Gå ud i byen og fortæl, at vi i bestyrelsen og kulturbanden har det sjovt, og at der altid er plads til nye 

frivillige i huset.    

Det var beretningen for i år, tak for jeres opmærksomhed.   

 

 


