
Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2016 
 

2016 startede næsten, hvor 2015 sluttede, med et musikarrangement. 

Igen stod musikforeningen for en koncert i forsamlingshuset, hvor vi så 

stod med de fysiske rammer samt bespisning inden koncerten og 

udskænkningen efterfølgende. Denne gang var der tale om det 5-mands 

stort band ”Himmerland” med rødder fra det meste af verden og i 

særdeleshed Jylland. Et arrangement, der igen inviterer nye folk i 

forsamlingshuset, hvilket altid er godt. Det betød dog ikke at, vores 

efterhånden faste gæster svigtede huset. Tværtimod er der ved at være 

en fast skare, der deltager i vores spiseaftener, en stor tak til dem for 

deres støtte, idet dette stadig er et vigtigt økonomisk fundament i husets 

virke som samtidig giver muligheder for nye investeringer og vedligehold. 

Mere herom senere. Nye gæster fandt også vej til Kolby, da 5 syrere 

inviterede på anderledes mad og kultur til en spiseaften for hele øens 

befolkning. Her mødte ca. 70 op til en hyggelig fælleskulturel spiseaften.  

Udover de velbesøgte spiseaftener bød vinteren og foråret på den 

traditionelle fastelavnsfest, Kolby Kås´ generalforsamling samt 

Fogedmarkens ditto, hvor der samtidig var tale om et 40 års jubilæum, 

hvilket skulle fejres med maner. Her var festmenu, som forsamlingshuset 

stod for og der var indkaldt foredragsholder til at fortælle om foreningens 

og områdets historie. Vi blev derfor udfordret på it-udstyr, som vi så småt 

er ved at opgradere.  

3 fester hen over Kristi Himmelfartsferien (konfirmation, bryllup og 50 års 

fødselsdag) stillede store krav til inventaret i huset og da opvaske-

maskinen ikke rigtig ville, så vi os nødsaget til at investere i en ny. Denne 

blev indkøbt i det jyske og haste leveret til os dagen inden festerne 

startede. Vi nåede dog ikke at få den tilsluttet, og heldigvis klarede den 

gamle de 3 dages fester. Kloaksystemet blev sat under pres, så det måtte 

også skiftes i efteråret.  



Antallet af udlejninger steg markant i 2016 og fortsætter forhåbentlig 

fremover. Et nyt tiltag fra bestyrelsens side var en høstfest d. 1. oktober. 

Dette gav ikke det helt store fremmøde, men vi forsøger igen i år. Og en 

tradition opstår ikke bare lige sådan, så der skal formentlig gå flere år 

inden vi endelig beslutter os for om høstfesten skal tilbage til Kolby. Efter 

høstfesten med den svage tilslutning lykkedes det atter at trække folk til 

spiseaftener, afsluttende med et fyldt forsamlingshus til julespiseaften 

midt i december. Her er så tilsyneladende ved at blive skabt en tradition 

med fælles julehygge i forsamlingshuset. Nævnes skal det også, at 

foreningens hæderkronede pokaler blev pudset af igen og kom tilbage på 

hylderne i skabet, så historikken er på plads i den gamle forening 21. 

Kreds. Vanen tro sluttede året med de to 2 faste indslag – 

julemærkemarch og juletræsfest for børnene, hvor selveste hr. Julemand 

naturligvis var mødt op. Alt i alt et år med mange mennesker i huset og 

store arrangementer, så fremtiden ser håbefuld og lys ud her i det 

sydvestlige hjørne af Samsø. 

Året har været et dyrt år for os, men heldigvis har de øgede indtægter via 

spiseaftener og udlejninger samt det kommunale tilskud gjort os i stand 

til at anskaffe ny og større ovn, ny opvaskemaskine, samt få repareret 

udsugning i køkken og træudhæng i den sydlige gavl, hvilket absolut var 

en nødvendighed. I sådan et gammelt forsamlingshus vil der altid være 

behov for vedligehold, renoveringer og nyanskaffelser og med 

tilslutningen til spiseaftenerne ser jeg stadig en fremtid for dette 

forsamlingshus. Tak til alle der støtter op om dette. 

Sluttelig skal også lyde en tak for det store arbejde, der ydes af 

bestyrelsen samt en tak til flere lokale håndværkere, dagligvarebutikker, 

en lokal musiker og Samsø Fonden for økonomisk og arbejdsmæssig 

støtte og hjælp til huset. 


