
Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2015 
Efter et positivt år 2014 er det med stor glæde, at jeg kan kigge tilbage på 

2015 også i samme skure. Vores spiseaftener er blevet fundamentet for 

vores økonomi og arbejde i huset. Det har naturligvis betydet investeringer i 

køkkenudstyr, gryder, potter og pander, og der vil være behov for flere 

fremadrettet. Det lykkedes os også i 2015 at få Samsø Fonden til at støtte 

Kolby Forsamlingshus. Denne gang med et beløb på 5000,- til indkøb af en 

ekstra ovn. Kapaciteten må gerne være bedre til mad lavet i ovnen, både til 

vores egne spiseaftener, men naturligvis også for at kunne stille bedre 

forhold til rådighed ved udlejning. Ovnen er endnu ikke købt, men vi har kig 

på egnede. Nye er meget dyre, så vi går efter en brugt, men samtidig 

driftssikker ovn. Tilbage til vores spiseaftener. Bestyrelsen lægger et stort 

engagement og arbejde i disse og antallet var gennem 2015 stigende fra de 

ca. 50 til en totalt udsolgt julespiseaften med 90 ved bordene. Tak for den 

store tilslutning blandt især lokale her på sydøen. Det er en fornøjelse at se 

tilslutningen om vores arrangementer. En fast skare møder op hver gang, og 

enkelte fritidssamsinger støtter også ind imellem.  

Desværre faldt antallet af udlejninger en anelse, håbet og troen er, at vores 

spiseaftener kan være med til at ændre dette fald. Lige nu ser det positivt ud 

for 2016 i denne sammenhæng, men det gemmer vi til næste år. Udlejninger 

spreder sig fra private fester, desværre var der ingen konfirmationer i 2015, 

til kommunale arrangementer – et informationsmøde om affaldssortering i 

Kolby og Kolby Kås. Vi har også vores efterhånden faste kunder, 

afgangseleverne fra Samsø Skole og generalforsamlingerne fra Kolby Kås 

Borgerforening og Fogedmarkens Borgerforening. Her får forsamlingshuset 

desuden mulighed for en ekstra indtjening på maden.  

Som vanligt holder vi naturligvis fast i vores børnearrangementer til 

fastelavn og jul, ligesom der er fast tradition for at, julemærkemarchen 



udgår fra forsamlingshuset. Dejligt, at børnefamilierne stadig støtter op om 

disse arrangementer. Det gør ikke noget, at det ikke er stort, blot det 

spreder hygge og glæde blandt de fremmødte.  

Som noget helt nyt har Samsø Musikforening spurgt om muligheden for at 

arrangere koncerter i forsamlingshuset. Det blev vi glade for og skyndte os 

at sige at det kunne vi sagtens klare. Vi tilbød endda at vi kunne bespise 

publikum inden koncerten med Niels Skousen. Det klarede vi naturligvis 

også med 41 spisende og et musikpublikum på ca. 70. Værre var det da vi fik 

pålæg om, at der skulle stilles et værelse med eget toilet til rådighed for Hr. 

Skousen. Vi har i bestyrelsen mange gange talt om at få renoveret det gamle 

kommunekontor på 1. salen, men ikke rigtig fået gjort alvor af snakken. Nu 

var der ikke længere nogen vej udenom. Gammel tapet, papplader og den 

gamle el radiator blev rykket ned, så flere bestyrelsesmedlemmer knoklede 

næsten dag og nat for at få tapetseret, malet og nyt gulvtæppe på. Malingen 

nåede lige præcis at tørre inden koncerten startede, så vi nåede det og der 

står nu et flot næsten nyt værelse ovenpå. Alle er meget velkomne til lige at 

tage en tur forbi i løbet af aftenen.  

Fremtiden ser således lys og lovende ud. Vi har nu 2 år i træk haft et 

overskud på regnskabet. Det er ikke vigtigt for mig som formand at samle 

penge sammen, det betyder derfor, at vi i 2016 vil investere og vedligeholde 

i forhold til hvad der er behov for. Der er træværk, der i den grad trænger til 

udskiftning, den nye ovn skal indkøbes og opstilles ligesom et nyt komfur 

også kan komme på tale, idet spiseaftenerne i øjeblikket er fundamentet for 

at huset kan gå fremtiden trygt i møde. Som nævnt tidligere forventer vi 

desuden at der bliver mere gang i køkkenet ved private udlejninger.  


