Vrønding Forsamlingshus
Bestyrelsens beretning 2017.
2017 startede med den store ombygning, der nåede at blive klar inden fællesspisning og generalforsamling
d.30.marts. Her lykkedes det desværre ikke at finde nye medlemmer til bestyrelsen, så vi har kun været 4 i
stedet for 7 bestyrelsesmedlemmer. Det har fungeret fint, men det lægger en del pres på os, så vi vil helst
være fuldtallige. Heldigvis har der været mange frivillige at trække på til diverse arrangementer.
D.5 maj havde vi fællesspisning efterfulgt af banko. Lone Troelsen og Berit Rasmussen havde gjort et stort
arbejde og havde fået samlet rigtigt mange fine gevinster ind, mens Børge brillerede som ”Banko-Børge”.
D.12 oktober var der fællesspisning med børnevenlig menu, ca. 50 deltagere.
D.10 november var der Skt. Mortens Fællesspisning, her deltag 75 personer og vi havde en rigtig hyggelig
aften.
D.3.december var der juletræstænding med dans om juletræ og gaver fra julemanden. Tak til Thomas
Bonde for kontakten til julemandens værksted og til Bo Rosenkvist for i sidste øjeblik at få julemanden til at
lægge vejen forbi Vrønding.
d.1 februar 2018 var der fællesspisning, denne gang med kål som hovedtema.
Der var ikke så mange udlejninger i 2017, da forsamlingshuset var lukket p.g.a. ombygningen, men her i
2018 er der booket rigtigt mange fester ind. Det er sikkert de forbedrede toiletforhold, der gør huset
nemmere at udleje, herudover har vi lavet en side på Facebook, der præsenterer huset og den er rimeligt
velbesøgt.
Vi har et tag, der trænger til udskiftning – lægterne er rådne. Vi har fået et tilbud på nyt tag , det koster i
omegnen af 415.00kr + moms. Der er søgt en del almennyttige fonde, men desværre har vi kun fået afslag.
Derfor er tagudskiftning midlertidigt parkeret, mens vi afsøger alternative muligheder. Vi har valgt at bruge
penge på at lakere gulv i store sal samt lægge nyt gulv i lillesal, for fortsat at højne standarden i huset og
øge udlejningen. Desuden er der bestilt hulmursisolering, så vi kan få varmeudgifterne ned. Sidst men ikke
mindst er ”bulen” ved køkkendøren blevet skåret væk.
Claus Svanborg har lakeret gulvet, mens Finn Sørensen har lagt gulvet i lillesal og Hans Ole Lindegren har
ordnet listerne. Tak for det. Claus har også været så venlig at slå græsset og rive parkeringspladsen
sommeren igennem.
Til sidst skal det nævnes, at vi deltager i den nye ERFA-gruppe for forsamlingshuse i Horsens kommune.
Målet er at gøre politikerne opmærksom på forsamlingshusenes forhold og på vigtigheden af, at der støttes
op om os politisk og økonomisk.
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