
Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2017 
Året 2017 er året, der vil blive husket for nye tiltag og vedligehold samt 

en investering i fremtiden. Det skal naturligvis forklares nærmere.  

Året indeholdt de efterhånden faste tiltag fra bestyrelsens side – 

spiseaftener, høstfest, generalforsamlinger, hvor vi står for maden og 

naturligvis de 2 arrangementer for de mindste (juletræ og fastelavn). Alle 

disse er med til at skabe et hyggeligt og samværsnærende fællesskab i 

forsamlingshuset. Vi er glade for at kunne være med til fortsat at give de 

2 lokale foreninger (Kolby Kås og omegns Borgerforening og 

Fogedmarkens Grundejerforening) et tilhørsforhold til Kolby 

Forsamlingshus. Ligesom vi er utroligt tilfredse med at kunne invitere 

kommende generationer ind i huset. Hertil skal også nævnes 

afgangselevernes tilbagekomst til forsamlingshuset. Hovedparten af disse 

arrangementer danner grundlaget for forsamlingshusets økonomi 

sammen med det kommunale tilskud. Dette tilskud har bestyrelsen 

besluttet at fastfryse for de kommende 2 år. Dette gøres for at kunne få 

penge fra Landsbypuljen, en pulje fra EU til energiforbedrende forhold i 

bl.a. forsamlingshuse. For at kunne komme i betragtning til et sådant 

tilskud skal der fremskaffes 30% af det samlede beløb. Disse 30% kommer 

fra vores kommunale tilskud i 2018 og -19, så vi kan forbedre og renovere 

toiletforholdene i huset. Denne beslutning tog en enig bestyrelse i 2017 

så huset kan få tidssvarende og handicapvenlige toiletter. Sammen med 

dette lykkedes det også at få økonomi til en rampe ved hoveddøren, der 

også lever op til nutidens handicap-forhold. Her ansøgte vi Benalisa-

fonden om tilskud og fik 7.500 til en sådan handicapvenlig rampe. 

Tilbage til tiltagene for 2017. Her kastede vi os ud i en økonomisk 

satsning, idet der blev arrangeret en aften med ”Kurt kommer forbi”. 

Desværre kom der ikke så voldsomt mange, men de der kom fik en 

fortælling fra en journalist, der har oplevet mangt og meget og mødt et 

utal af personligheder både kendte og knap så kendte, men alle med en 



god historie, der er værd at få fortalt. Heldigvis kunne vi ansøge 

kommunen om midler til et sådant kulturelt foredrag, så vi økonomisk 

kom hæderligt ud af mødet med Kurt Leth. I forbindelse med foredraget 

blev der opsat lydanlæg i salen, lærred til fremvisning af billeder og film 

samt lånt mikrofon til foredraget af Euronics, Samsø. Sidste og måske 

bedste forbedring i salen er lyddæmpning. Efter skovbørnehavens lukning 

afholdtes et loppemarked, hvor det lykkedes os i Kolby Forsamlingshus at 

købe, meget billigt, lyddæmpningsplader, så det nu er muligt at tale 

sammen til spiseaftener, ligesom det nu er en del bedre at lytte til musik i 

forsamlingshuset. Dette er bekræftet af Kjeld, der efterhånden er blevet 

fast musiker ved vores høstfest og julespiseaften. Af små detaljer skal 

også nævnes de udvendige lysforhold. Der er opsat lys langs 

hovedindgangen, så gæster har mulighed for at komme sikkert til og fra 

bilen. 

Dette var noget om, det der så absolut er lykkedes her i Kolby. Desværre 

lykkedes det ikke at afholde ”Kultur på hjul”. Et arrangement, der er gået 

regionen rundt de seneste 3 år og netop i år havde vi budt ind på at 

deltage. Men da det faldt sammen med Råvarefestivallen, troede 

bestyrelsen ikke på at kunne tiltrække tilstrækkeligt med gæster, så 

derfor overgik arrangementet til Brundby Borgerforening. Der kommer 

forhåbentlig andre muligheder i fremtiden til at kunne fremvise ”det lille 

forsamlingshus i syd”. 

Udlejningen af huset er ved at finde et forholdsvis fast niveau, men vi 

håber og tror naturligvis på, at tiltagene med arrangementer og 

forbedringerne i huset på sigt vil være med til at øge udlejningen også. 

Således er det en tilfreds formand der slutter sin årsberetning, med troen 

på fortsat fremgang også i årene, der kommer. Dette til trods for som 

tidligere nævnt, at vi skal klare den daglige drift i de kommende 2 år uden 

det direkte kommunale tilskud.  


