
Beretning 2020 – Reerslev Forsamlingshus 

 

2020 – coronaåret- har været et stille år i Forsamlingshuset. Aktiviteter og udlejninger har været 

meget begrænsede. Næsten alle planlagte aktiviteter bort set fra de første 2 måneder blev aflyst. 

Dilettant blev aflyst dagen før premiere. 

 

Til gengæld kunne vi hjælpe skolen med at overholde corona restriktionerne, idet huset fra marts til 

juli fungerede som klasseværelse og legeplads for anden klasse. Skolen betalte kun for forbrug af 

vand og strøm. Men jeg tror, vi alle i bestyrelsen har det godt med, at vi kunne hjælpe skoleledelsen 

og lærerne i denne vanskelige situation, hvor de skulle leve op til alle mulige og umulige regler om 

afstand, håndvask mm. 

 

I efteråret blev der åbnet for gennemførelse af kulturelle arrangementer. Fester og andre sociale 

begivenheder kunne stadigvæk ikke gennemføres. Men vi fik gennemført efterårsprogrammet for 

livestream fra Århus Universitet. Vores nye initiativ, hvor der udbydes 6 livestream foredrag forår 

og efterår. Vi vil gerne vende tilbage til at indlede aftnerne med spisning fra egne gryder igen efter 

corona. 

 

Vores nye initiativ ”slyngelstuejam” blev afprøvet med to torsdag aftner. Den treide med brætspil 

måtte aflyses pga restriktioner. Vi fik afprøvet Tines talkshow og underholdning fra lokale musikere. 

Det gik rigtig godt og skal fortsætte i 2021. 

 

På initiativ udefra (udenfor bestyrelsen) er der sat gang i en strikkeklub hver anden onsdag. Det 

kommer til at fortsætte i 2021, dog som sysleklub, hvor andre hobby også kan komme på banen. 

Det er spændende, hvad det kan udvikle sig til. 

 

Vi har i bestyrelsen brugt den lange tomgang i huset til at få frisket huset op, så alle lægger mærke 

til det, vil jeg påstå. Ud over at vi har fået nyt gulv i stuen, køkken, bar og bagtrappe samt to nye 

komfurer har stuen fået et løft med nye farver og gardiner. 

 

På trods af det sløve år har vi præsteret et overskud på ca 58.000,- kr. Det er ekstremt 

tilfredsstillende og lover godt for fremtiden. Den nye model med udlejning af lejligheden har vist 

sin styrke. Til gengæld kræver det et stort arbejde fra bestyrelsen. Det har vi også fået afprøvet. Og 

det går virkelig godt. Fordi jeg kender jer, vil jeg ikke påstå, at det er overraskende. Men snarere 

imponerende.  Jeg husker tydeligt hvad jeg tænkte, da jeg foreslog, at vi skulle nedlægge vært 

funktionen i huset. Jeg tænkte, det skal være nu, hvor vi har så fantastisk en bestyrelse. Det viste sig 

at være god timing. Bestyrelsesarbejdet er faktisk blevet mere engagerende, spændende og sjovt. 

Hvis du spørger mig. Det fornemmer jeg tydeligt på den gode stemning. Hvad siger I andre?? 

 

Til slut en stor tak til alle, der hjælper til med at få Reerslev forsamlingshus til at fungere. 

 

Tak til husets venner og bilagskontrollanter. Og en stor og særlig tak til bestyrelse og suppleanter. 

Det har været en stor fornøjelse at drive huset sammen med jer - endda i dette skæve coronaår. 

 

 

Johannes. 


