Referat fra Generalforsamling i
Reerslev Forsamlingshus
27. februar 2013
6 andelshavere og vært er fremmødt
Fra bestyrelsen: Johannes Thulesen, Rie Michaelsen, Ulla Christensen, Jørgen Holmsted.
Afbud fra: Bettina Nielsen, Jens Midtgaard, Nick Ziegler.

1. Valg af dirigent
Michael Michaelsen vælges.
2. Valg af protokolfører
Rie Michaelsen vælges.
3. Formandens beretning (se side 2)
Beretningen godkendes.
4. Kassererens gennemgang af regnskab for 2012
Regnskabet godkendes.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand – Johannes Thulesen modtager genvalg
Johannes Thulesen genvælges.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Rie Michaelsen og Jørgen Holmsted er på valg.
Jørgen Holmsted modtager genvalg, Rie Michaelsen modtager ikke genvalg.
Jørgen er genvalgt. Bestyrelsen foreslår Jens Midtgaard, og han bliver valgt.
8. Valg af 2 suppleanter.
Bestyrelsen foreslår Aase Borge, hun vælges. Nick Ziegler genvælges.
9. Valg af bilagskontrollant På valg er Arne Frandsen.
Arne Frandsen genvælges.
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant – På valg er Grethe Grøn
Grethe genvælges.
11. Eventuelt
Jytte Paris roser forsamlingshusets hjemmeside, som er nem at finde rundt i og hun fandt
der svar på alle spørgsmål vedrørende forsamlingshuset. Johannes giver også udtryk for stor
tilfredshed med Michael Michaelsens administrering af Forsamlingshuset hjemmeside.
Jytte spørger til notitsen vedr. Slyngelstuetanken i Forsamlingshuset. Synes det lyder
spændende. Der har ikke været nogen henvendelser mhp. at få noget i gang. Bestyrelsen er
åben overfor ideer. Der nævnes også muligheden for oplæsning, fortællinger, sangaftener.
Dirigenten takker for god ro og orden.
/rm

FORMANDSBERETNING 2012
Branding
Har forsamlingshuset et brand? En fortælling, der kan sælge? Vores berettigelse er jo et tilbud til mennesker
om at forsamles og have lyst til at gøre det i vores rammer. I et unikt gammelt hus med en fantastisk
historie. Her er mit bud på den fortælling:
Vi er en del af en større fortælling om forsamlingshusbevægelsen. Opstået sidst i 1800‐tallet ud af et behov
for at samles til forskellige aktiviteter. I en tid, hvor der var stor mangel på lokaler. ”Så bygger vi da bare et
hus, ligesom de har gjort i nabosognene”. Sådan cirka har de vel tænkt og talt, før de gik i gang her i Reerslev
i 1899. Brave borgere har stillet med arbejdskraft og redskaber og fået skaffet byggemateriale. Alt sammen
frivilligt selvfølgelig ‐ ligesom i dag.
Sådan et hus har givet mange nye muligheder for aktiviteter og at mødes i hele taget. Der var selvfølgelig
storstuer på gårdene til privat komsammen for de udvalgte. Nu var alle velkomne i landsbyens fælles rum.
Det kunne kun kirken hamle op med. Til gengæld næppe med samme underholdningsværdi, som når
forsamlingshuset bød på gymnastikopvisning, bal, fastelavn, dilettant osv. Fornylig fik jeg en
førstehåndsberetning fra en af skytterne om dengang de havde skydetræning i forsamlingshuset. Ja, hvad
har huset ikke lagt ryg til?
Hvis vægge, gulv og stolper kunne tale, ville de helt sikkert kunne komme med den gode fortælling, vi gerne
vil berette om huset. Tænk hvor mange mennesker, der har mødtes her ved forskellige lejligheder; festlige
såvel som sorgfulde begravelser. Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i massevis, hvor de fælles
anliggender for landsbyerne er blevet drøftet. Helt overvejende det positive møde mellem folk. Jeg tror på at
stemninger kan sætte sig i konstruktioner ligesom mentale tilstande kan sætte sig i folks kroppe. Da er det
ikke så sært, at man føler sig godt tilpas her i forsamlingshuset. Her er og bliver udlevet mange fantastiske og
positive følelser og oplevelser, som opstår, når folk har lyst til at mødes. Vibrationer fra de generationer, vi
står på skuldrene af, har sat sig og er blevet inkarneret i bygningen. Vi sidder i virkeligheden lige nu i et hus,
som på den måde bliver mere og mere interessant at være i, og hvis fortælling bliver stærkere og stærkere.
Jeg tror trenden er på vej tilbage til at ville fællesskabet i alle formater. Facebook, samarbejde af enhver
slags samt bo‐ og nabofællesskaber. Huset står parat med alt det vi plejer at gøre og har gjort i mange år. Så
kompositionen til den gode historie er på plads. Vi skal bare huske at være bevidste om den og fortælle den ‐
den fantastiske fortælling.
Vedligeholdelse
Sådan et gammelt hus passer ikke sig selv. Der skal meget frivilligt arbejde til både i beslutningsprocessen,
men også for det meste i den praktiske udførelse. Vi tilkøber professionel håndværkerhjælp, hvor det er
oplagt og tager selv resten. Jørgen Holmsted er bygningsværge. Han klarer rigtig mange påtrængende
småting og udfærdiger lange vedligeholdelseslister. Vi har fået reduceret de lister kraftigt i 2012. Men ofte
bliver punkter på bestyrelsesmødernes dagsordener afsporet af pludselige indlæg om dit og dat vi nu også
lige skal huske at tage os af inden kælderen oversvømmes eller loftet fyldt med fygesne. Bettina må ofte
kalde engagerede og velmenende bestyrelsesmedlemmer til orden for at få hoved og hale på referatet. Det
er ikke altid så enkelt at holde hus sammen.
Vand
Året har på vedligeholdelsessiden stået i vandets tegn; såvel tilløb som fraløb. Først fik vi vand i kælderen.
Det viste sig at stamme fra en utæt ”blindtarm” ude i jorden, helt tilbage fra dengang toiletterne var i den
nuværende entrebygning (før 1957). Heldigt at vandet fandt vej ind i kælderen ‐ ellers havde vi aldrig
opdaget vandspildet. Uheldet gav anledning til fornyet snak om at føre vandet direkte til grunden tværs over
Tingstedvej, som er vandværkets plan. En plan vi håber snart bliver en realitet.

Så blev der også pludselig problemer med at komme af med vandet. Tilstoppede toiletter i forsamlingshuset
er lidt af et mareridt. Det viste sig at kloakken var faldet sammen to steder. Den er blevet repareret med en
”strømpeforing” for en masse penge, som forsikringen heldigvis betaler, minus selvrisiko selvfølgelig.
Kloakrotter benyttede lejligheden til at komme ud og op. Det gav heldigvis ikke de store problemer.
Birthes have er blevet ryddet for buske og træer og skal efter Birthes ønske være nemmere at holde med
mere plæne. Vi overvejer at aflede tagvandet bedre. Men det kræver opgravning af haven ‐ og det er meget
dyrt.
Ja, vedligehold fylder meget på kontoen, i hovederne og nu også i beretningen.
Dilettant
Der var heldigvis gang i dilettanten igen i 2012 efter udfald i 2011. Det gik rigtig godt med ”Henrik og
Pernille”. Og det virker som om dilettanten atter er inde i en jævn gænge , med flere lokale kræfter igen. SFO
Viben har nu også fået en god tradition for at benytte scenen. De fylder huset med glade forældre to eller tre
gange. Der er overlap mellem SFO voksne og dilettant. Det virker meget stabiliserende og praktisk.
Fastelavn
Er også blevet en indarbejdet tradition. Med børn, heste og voksne. Vi organiserer det sammen med
landsbylauget og måtte igen pga. overmåde tilstrømning sige nej til flere potentielle smølfer, feer og
Batmænd.
Tak til vært og bestyrelse
Som sagt passer huset ikke sig selv. Og heldigvis for det. Så havde vi i bestyrelsen og værten jo ikke noget
påskud til at mødes. Jeg tror, at jeg på alles vegne kan sige, at vi er glade for opgaven og opfatter den som et
godt fælles projekt. At der er stor tilfredsstillelse ved at gøre noget sammen og se at huset fungerer og
benyttes med stor glæde af mange lokale såvel som lejere. Tusind tak til bestyrelsen for det gode
gruppearbejde.
En særlig tak til Birthe. Jo mere jeg kommer i huset, des mere forstår jeg omfanget af dit arbejde og at det
kræver stor sejhed og smidighed at få huset til at fungere med alle de forskellige mennesker, der er
indblandet i længere eller kortere tid. Den opgave klarer du virkelig godt. Det er en fornøjelse at arbejde
sammen med dig. Håber det skal vare mange år endnu.
En særlig tak til Rie. Noget jeg også havde håbet skulle vare længe var samarbejdet med Rie. Men Rie træder
ud af bestyrelsen efter en meget stor indsats. Rie, du er meget velegnet til bestyrelsesarbejde. Det kan du
godt skrive på dit CV. Jeg kan give dig min bedste anbefaling. Du har den helt rette tilgang til det fælles
projekt. Påtager dig mange opgaver ‐ praktiske, skrivende, ikke mindst rette stavefejl og de lidt svære
samtaler imellem møderne, så ting ikke bliver ved med at vende tilbage på dagsordenen igen og igen. Det er
en meget flot egenskab, som jeg håber vi vil huske at få lært af dig i bestyrelsen. Og så påtager du dig
selvfølgelig lige at varte op om dilettanterne hver torsdag med hjemmebag af forskellig slags. Vi må prøve at
klare os uden dig. Tusind tak, Rie.
Husets venner
Men vi mister ikke Rie helt, idet hun og Michael har meldt sig som de første i vores ny venskabskreds. Når I
går foran, skal der nok komme flere til.
Jeg synes, det har været et godt år i forsamlingshuset. Vi har et rigtigt fint brand og fortællingen fortsætter
på den gode måde. Tak for ordet.

