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I det forløbne år har vi heldigvis kun været ramt af en kort nedlukning pga. 
Corona omkring jul. Vi håber på, at det ikke bliver nødvendigt igen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig på det første møde efter sidste 
generalforsamling, og vi fik fordelt de forskellige ansvarsområder – uden at 
der skete nogle ændringer, dog var Tyge Hvass jo blevet erstattet af Brian 
Falck Andreasen, som er vores nye kasserer. 
 
I løbet af oktober og november fik vi installeret maskiner og service i den nye 
Multisal, så nu er den et eftertragtet og yderst velfungerende festlokale, som 
jo også bliver brugt til mange forskellige former for fysisk udfoldelse i ugens 
løb. 
 
Vi opsagde vores aftale om måtteservice, da vi anså den for at være alt for 
dyr – der kan støvsuges og købes mange måtter for det beløb, vi betalte, og 
da vi havde konstateret, at vi faktisk også betalte i den periode, hvor huset var 
lukket helt, og vi ikke rigtig kunne få refunderet pengene, blev vi enige om at 
opsige aftalen. Vi havde dog et års opsigelse, som vi fik forhandlet ned til et 
halvt år. 
 
Vi har fået installeret en MobilePay-løsning på kaffeautomaten i forhallen, da 
det jo efterhånden er de færreste, der har kontanter. Det har selvfølgelig 
været en ekstraordinær udgift i år, og kaffeautomaten er da også en 
underskudsforretning, men vi har bestemt at beholde den, som det 
servicetilbud, den er. 
 
I oktober havde vi en fin forestilling med Jesper Lundgaard, der fortalte om 
Frank Sinatra og sang en del af hans sange. Igen et velbesøgt arrangement. 
Desværre måtte Randers Teater aflyse deres cabaretforestilling hos os pga. 
sygdom, men vi regner med, at de kommer til vinter med deres nye 
forestilling. 
 
I november blev der afholdt kommunalvalg og i juni blev der afholdt 
folkeafstemning i Aktivitetshuset, og vi skal jo nok snart gøre klar til valg igen. 
 
Vi havde den oplevelse, at vores hjertestarter blev brugt – og taget med i en 
ambulance. Vi forsøgte at spore den, men det viste sig at være meget svært, 
så der gik lang tid, hvor der ikke var en hjertestarter. Til sidst lykkedes det 
forJohn, at overbevise Region Midtjylland om, at det måtte være deres 
ansvar, og de indvilgede i at lade deres forsikring betale for en ny. Da den var 
købt, og pengene fra forsikringen var kommet ind på vores konto, var der 
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pludselig en, der ringede til mig fra Skejby. De havde så fundet vores 
hjertestarter. Vi blev enige om at beholde den ”i reserve”. 
 
I foråret blev det konstateret, at varmtvandsbeholderne nede i kælderen under 
Lionslokalet lækkede, og der var løbet meget vand ud. Det blev ordnet (på 
kommunens regning), og nu er de to store beholdere erstattet af to 
varmevekslere. Der skulle dog en del affugtning til.  
 
Ellers er der blevet lavet en del mindre projekter:  
Skiltet med vores logo ude ved vejen er blevet lavet, så det lyser igen. 
Havestuen er blevet malet, og skabene med service er blevet flyttet ind i 
lokalet, så man kan komme til inde i depotrummet. 
Der er blevet malet omkring indgangspartiet, og vi har ved brug af de 
højttalere, vi havde stående fået etableret et lydanlæg i Multisalen. 
 
Heldigvis har vi John, som gør et kæmpe stykke arbejde med at holde huset 
pænt og være behjælpelig med en masse praktiske ting i samarbejde med 
Steen og Per– stor tak for det. 
 
Kontingentopkrævningen foregik som de andre år ved husstandsomdeling af 
opfordring til at støtte huset. Vi må nok konstatere at medlemstilslutningen 
ikke er helt så stor som tidligere.  
 
De næste ting, bestyrelsen skal arbejde med, er at få lavet en ny hjemmeside 
og få etableret en bedre internetdækning i huset. 
Vi har haft et udvalg nedsat, der har planlagt en ”indvielsesfest” af Multisalen, 
da det ikke har været muligt tidligere. 
Den vil finde sted fredag den 14. oktober, så hold øje med hjemmeside, 
Facebook, Lystavlen og diverse opslag. Det bliver festligt. 
 
Ellers dukker der jo hele tiden en hel masse små og store opgaver op, som vi 
forsøger at løse efterhånden. 
 
I det store hele har vi stadig et meget velfungerende Kulturhus, som vi kan 
være meget stolte af. Det er jeg i hvert fald 
 
Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige, der med stort og småt er årsag til, 
at Kulturhuset fungerer så godt, som det gør, tak til den øvrige bestyrelse for 
et godt samarbejde og en gedigen indsats i året, der er gået.  
En særlig tak til Rune og Bo, som har valgt at træde ud af bestyrelsen efter 
mange års veludført arbejde. 
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