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Så er der gået endnu et år med Corona. Jeg håber det er det sidste vi har set til den 
influenza. Vi slipper nok ikke af med Coronaen, men det er som om vi alle 
efterhånden har lært at leve med sygdommen. Jeg håber ikke fremadrettet den får 
så stor indflydelse på forsamlingshusets drift som vi har set de sidste par år.

Vores første bestyrelsesmøde i 2021 var i maj måned, de første 4 måneder var der 
mere eller mindre lukket ned. På det møde blev enige om at sætte gang i 
udskiftningen af taget over køkken og lejlighed. Da vi fik regningen, var det blevet en 
del dyrere end hvad det oprindelige tilbud lød på. Det viste sig at tømrerfirmaet 
havde forregnet sig en del med hensyn til tidsforbruget, og så havde der været en 
ret stor prisstigning på materialerne. Efter et møde med tømreren blev vi enige om, 
at den prisstigning der var på materialerne, blev lagt til tilbuddet, og de for mange 
arbejdstimer der var brugt på arbejdet, tog de. En fair og rimelig løsning set fra 
vores side.

Trappen ned til kælderen var i en sørgelig forfatning, vi besluttede at fjerne den 
gamle trætrappe, og støbe en ny i beton. En god beslutning tror jeg, den rådner da 
ikke op, og der er ikke opstået revner, så den holder forhåbentlig mange år.

Vores hjertestarter har fået en større omgang. Nye batterier og elektroder, det var 
ret dyrt. I den anledning fik vi den ide at give den til trygfonden om/hvis de ville stå 
for vedligeholdelse af den. Men de sætter kun nye op, og står så for driften i 3 år 
hvorefter vedligeholdelse er for ejerens regning. Altså der hvor den er opsat, så det 
var de ikke interesseret i. Hvad vi gør når den igen i løbet af 3 til 4 år skal ses efter 
ved vi ikke. På et tidspunkt er den måske så gammel så den skal ned, men en 
hjertestarter ved forsamlingshuset skal vi have. Det er nok noget vi skal have op på 
et møde i vores fælles udvalg i Asmindrup (Bylaug, kirken skole, børnehave og 
forsamlingshus).

Som I sikkert ved var 2021 præget af en del aflysninger. Revyen i foråret, 
teaterstykket i efteråret, julefællesspisning, julemarkedet, og jeg er ked af at måtte 
sige at der ikke bliver revy i foråret 2022. På det tidspunkt hvor aktørerne skulle i 
gang var der stadig restriktioner og ingen viste hvornår de blev ophævet, så det var 
lidt vovet at sætte gang i det hele.



Vi har i løbet af året skiftet forsikringsselskab til Protector forsikring. Det foregår 
gennem Dansø et forsikringsmægler selskab efter anbefaling af landsforeningen af 
forsamlingshuse. De væsentlige ændringer er at selvrisikoen falder fra 7950 til 4000 
kr. Det er en standard forsikring ens for alle der har tilmeldt sig ordningen. 
Forsikringen er blevet mere overskuelig med kun 1 police. Der er et par ændringer i 
dækningen, bl.a. har vi fået udvidet vandskade på forsikringen, og så er 
hjertestarteren med. Lige hvad den dækker ved jeg ikke formodentlig kun hærværk.

Asmindrup forsamlingshus har underskrevet kommuneaftalen, som går ud på at vi 
på hverdage åbner huset for folkeoplysende foreninger i Odsherred. Vi får så et 
tilskud fra kommunen, det er ikke noget vi tjener meget på, men det giver lidt liv i 
huset. Vi håber der kommer lidt mere aktivitet, hvis flere ser hvad huset kan tilbyde.

Myrna har valgt at stoppe med madlavning til større selskaber. Hun har stået for 
køkkenet i rigtigt mange år og mange har forbundet mad og forsamlingshuset med 
Myrna. Myrna varetager stadig, i samarbejde med Hanne udlejningen af huset, så 
hvis man ringer til forsamlingshuset, er det stadig Myrna der tager telefonen, men 
mere og mere foregår på mail, og den del tager Hanne sig af.

Huset er jo et nøgle hus, så hvis man ønsker det, kan man selv stå for alt, sørge for 
personale, lave maden og indkøbe drikkevarer. Hvis dem der lejer huset, ønsker 
hjælp til især madlavning har vi lavet aftale med 3 personer fra lokalområdet. Det er 
Lone Laursen fra Odden, Simon Larsen fra Højby og Gosia Munk som bor i 
Strandhusene. De præsenterer sig selv på vores hjemmeside, hvor man kan se hvad 
de kan tilbyde. Arrangementet med dem er alene en aftale mellem lejeren og de 
pågældende og ikke noget vi har noget med at gøre. Lejere af huset er velkomne til 
at vælge hvem de måtte have lyst til, det er kun en hjælp hvis man mangler en til at 
stå for køkkenet.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år, også en tak til 
dem der altid tropper op når vi har brug for en ekstra hånd.
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