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Kulturhus-formandsberetning 2020    

Historien om ”meningen med livet”; at tage ansvar – ”Vi har et ansvar for hinanden og for os selv” 

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

I formandsberetningen sidste år, nævnte jeg, at I havde taget godt imod mig som ny formand og det indtryk 

jeg havde fået er, at der er mange ildsjæle. der brænder for kulturhuset, og laver et rigtigt godt stykke 

arbejde i bestyrelsen og kulturbanden. Det indtryk har jeg stadig og det er blevet styrket gennem det 

seneste år og vil også skinne igennem beretningen i år.       

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. Grethes bogkunst – Foldedamerne og deres kreative aktiviteter, som bidrager med at skabe 

aktivitet og god stemning i huset. Foldedameren laver ligeledes kreative markeder, der tiltrækker mange 

besøgende til kulturhuset. Kunstgruppen har som noget nyt afholdt tegnekursus og tur til Fåborg museum 

og sørger for at der er spændende kunstnere der pryder væggene i huset. Varmestuestrik kommer en 

lørdag om måneden, hvor der hentes garn og indleveres strikkede sager til et godt formål.  

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. Fra januar i år er Data cafeen 

(tidligere Datastuen) også brugere af kulturhuset efter at det gl. rådhus er blevet solgt.   

Dialogmødet i februar var godt besøgt og der var en god stemning og en god dialog på mødet, ligesom der 

var stor ros til Arne og Sanne, der havde stået for maden, stegt flæsk og persillesovs. Ved mødet deltog ca. 

30-35 personer og godt 12 medlemsforeninger var repræsenteret.  Generelt er foreningerne glade for at 

komme i kulturhuset, god tilfredshed med forholdene og der blev udtrykt stor ros i forhold til kulturhusets 

måde at fungere på og til de ændringer, der er sket siden sidste dialogmøde f.eks. at der er kommet mere 

varme i huset, et bogskab udenfor til ”gratisbøger” m.m. På mødet kom foreningerne med enkelte forslag 

til forbedringer i kulturhuset. På dialogmødet deltog Danny Hansen fra SSP-Sorø og Forebyggelsesbetjent 

Torben Christensen, der fortalte om deres arbejde med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.   

Casper Hansen, formand for Liv i Stenlille fortalte om deres arbejde med aktiviteter for børn og unge.   
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Husets egne bestyrelses-aktiviteter har været ret faste, med møde hver måned hhv. et kulturbandemøde 

og et bestyrelsesmøde. Dette ændres fra i år, så der fremover vil være 4 møder i kulturbanden incl. de to 

rengøringsdage og fortsat 4 møder i bestyrelsen. 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, ligesom vi har et seminararrangement, hvor vi inddrager alle 

interesserede i at snakke med om kulturbandearbejdet. I 2019 foregik seminaret på Hellestrupgård i Kr. 

Flinterup.    

Seminaret 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. I år var der fokus på stemningen i huset, en fastholdelse af det gode miljø og indretning af 

huset. Således er der kommet en sofagruppe i det store lokale og mødelokalet bliver malet i år. En 

fornyelse af foreningsdagen samt fastholdelse og til trækning af frivillige blev også drøftet på seminaret.    

Den årlige foreningsdag i uge 34 var i år med sang og fællesspisning i teltet på parkeringspladsen, det blev 

gennemført i samarbejde med Ældre Sagen og Fællesspisning, hvor der var bespisning af ca.65 personer. 

Tak til Lilly Kragelund; Ældre Sagen og Lissi Østermark, Fællesspisning for indsatsen og et godt samarbejde.  

Som tidligere år var der mange medlemsforeninger og stadeholdere. Sundhedscentret og biblioteket havde 

ligeledes en stadeplads. Dagen forløb rigtig fint med styring fra bogcafeen. I år vil vi udvikle yderlige på 

foreningsdagen bl.a. for at få en bedre sammenhæng de øvrige aktiviteter i Sjov i dagen og tiltrække 

borgere til foreningsdagen.         

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, Ellen, Jytte og Bente. 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. Også en tak til de to revisorer - Lene og Kate, der trofast ser på regnskabstal 

med et kritisk blik:). I år har Ellen meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen, men at hun heldigvis bliver som 

medlem af kulturbanden, Mange tak til dig Ellen for din indsats i bestyrelsen som sekretær, med de mange 

gøremål, der ligger i den funktion. Og Jytte stopper for alvor som kasserer, men ønsker at fortsætte i 

bestyrelsen. En tak til Jytte for indsatsen med at overdrage opgaven til Bente.  

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, 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. Reolprojekt, med Annie´s Jørgen 

og Jens.   

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

indsatsen til alle.      

Kulturhuset har dannet ramme for borgermøder om nybyggeri på Janusgrunden og på Slettebjerg. 

Janusgrund udvalget, der har fungeret i flere år, med Preben som kontaktperson til ejeren af 

Janusgrunden, har i samarbejde med bl.a. Lotte Krog fra Shhb/lokalrådet i Stenlille og Borgmester Gert 

Jørgensen bidraget til at etablere borgermøder for at fremme en øget bosætning og udvikling i Stenlille.  

Repræsentanter fra bestyrelsen og kulturbanden har ligeledes deltaget i dialogmøder og 

fokusgruppemøder i forbindelse med skabelse af den nye Kultur- og fritidspolitik. Det er en ambitiøs kultur 

og fritidspolitik med inspirerende temaer, gode intentioner og visioner for kultur og fritidslivet i 

kommunen. Politikken rummer mange gode intentioner og visioner som sætter en god retning for kultur og 

fritidslivet i kommunen  

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. Vi bearbejder 

det lidt, ved fx at holde en årlig julekomsammen, hvor alle incl. ægtefæller kan deltage – og ved seminaret i 

maj, hvor vi også håber at alle, der har lyst til at være engageret i kulturhuset vil deltage.   

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.    

Dialogmøde med kommunens kulturudvalg der foregår sammen med andre kulturhuse, under ledelse af 

vores dirigent, bliver afholdt til maj 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. Vi ser frem til mødet. 

 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 Ellen, som stopper i bestyrelsen – tak for din store indsats som 

sekretær, med de mange gøremål der ligger i den funktion. Det er dejligt, at du fortsætter i kunstgruppen 

og bogcafeen, hvor du også gør en stor indsats og for at du sørger for at pleje og holde liv i planterne i 

Kulturhuset.     

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

stykker mere.    

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


