
 

Generalforsamling i Indslev-Tårup Forsamlingshusforening den 22.marts 2019 

Beretning 

Indslev Marked 

Indslev Marked afholdes som altid den sidste lørdag i maj, 2018 var ingen undtagelse og 2019 bliver det 

heller ikke. 

I bestyrelsen følte vi, at 2018-udgaven konsoliderede den platform, som er den rigtige, nemlig et hyggeligt 

og rart, helt- nede -på –jorden, lokalt marked. Det understøttes af de tilbagemeldinger vi fik fra 

stadeholderne, som der var 26 af. Markedet gav overskud- kr.3200,-. 

Det vi også fik ud af tilbagemeldingerne var, at vi skal investere mere i markedsføring, så flere bliver 

opmærksom på markedet. 

Vivi, som er primus motor på markedet, er tankemæssigt allerede i gang med at virkeliggøre de gode 

energier der følger af 2018-udgaven af Indslev Marked, således at fremtiden for et loppemarked i vores 

lokalsamfund ser optimistisk ud. 

Julemarked 

Sidst i november 2019 bliver hele huset fyldt med boder, idet Hedensk Oplysningsforbund holder ”Hedensk 

Julemarked”. De holder det for niende gang, og efter egne oplysninger får de ret stor pressedækning. 

De er allerede i gang med omtale på Facebook. 

Sct. Hans  

2018 blev jo til en bemærkelsesværdig Sct. Hans aften på grund af sommertørken, og forbud mod 

bålafbrænding. Vi blev til en lille flok med ild i grillen i bålhytten i stedet. 

Renovering af træværk. 

Et længe næret ønske, ja gennem flere år, gik i opfyldelse i sidste sommer, idet vi fik samlet finansiering 

sammen til renovering af forsamlingshusets træværk, et antal døre og 44 vinduesfag. 4 fag ukurante 

vinduer blev udskiftet med nye og de øvrige blev renoveret med nyt træ, hvor det var påkrævet, og det 

hele behandlet med linoliekit og malet med linolie. Det var en kostbar omgang, i alt kr. 306.000,-. 75% blev 

betalt af Statens Landsbypulje og kommunen. Kr.50.000 blev doneret af Fiona fonden og resten kr. 26.000 

doneret af en privatperson, der ønsker at være anonym. Det sidste plejer jeg at omtale som et eksempel til 

efterfølgelse.. 

Vi har nu et forsamlingshus, som vi hidtil har kaldt ”Fyns Smukkeste forsamlingshus”.  Efter renoveringen er 

det en sandhed uden forbehold. 

Sammen med Indslev Kirke går Indslev-Tårup Forsamlingshus fremtiden i møde som bevaringsværdige 

bygninger i vores lokalsamfund. 



 

 Flagalle´ 

Med et initiativ fra Indslev Lokaludvalg blev der ansøgt og bevilget et beløb fra en kommunal pulje til 

indkøb og etablering af en flagalle`, og den blev leveret og monteret kort før jul og hen over nytåret. 

12 3-meters flagstænger med knop, flag og line samt nedstøbte rør placeret ved huset kan pynte op ved 

festlige lejligheder. 

Vi mangler i bestyrelsen at få en drøftelse af, på hvilke betingelser folk kan gøre brug af dem. 

Græsslåning 

Snart nærmer tiden sig, hvor det trækker i krolferne for at komme i gang med at tage de nye 

markeringsskilte i brug. 

Græsset trimmes af frivillige med egne maskiner. Vi forsøger at opnå en retfærdig ligebehandling ved 

kommunen, som ordner græsset for Ejby-krolferne og i øvrigt græsset mange andre steder i kommunen. 

Forrige år havde vi god hjælp af et lokalhjælper-team. Den ordning er åbenbart reduceret til at fungere i 

Middelfart by. 

Fællesspisninger  

Vi har gennemført et antal spisninger med lidt op og ned tilslutning, med mortens-and som det mest 

populære. 

Udlejninger  

Huset bruges egentligt ret pænt meget. 

I vinterhalvåret er der hver uge gymnastik, kortspil og folkedans med i alt ca. 65-70 deltagere. 

Udlejninger ti l private fester ligger på samme niveau som året før, ca. 35stk. Indtil nu er der forudbestil til 

27 fester i indeværende år, heriblandt en håndfuld ungefester. 

Ungefester kræver ret faste rammer for forældre-ansvaret og efterfølgende klargøring til kommende 

brugere af huset. Vi har gennemført et krav om et større depositum samt en skriftlig liste over forældre-

personerne. 

Et forsamlingshus bør også være åbent for de unges sammenkomster – vi vil få besøg af måske 300 unge 

mellem 16 – 20 år i løbet af 2019. På sigt må det komme huset til gode, når de unge bliver voksne og skal 

arrangere voksenfester. 

Forsamlingshusets værtinde 

Inge laver mad og gør rent til den store guldmedalje. 



Vi har stillet Inge i udsigt, at vi må eksperimentere os frem til en metode, der gør, at vi også kan håndtere 

udfordringerne fra ungefesterne. 

Fokus på fremtidige investeringsbehov  

Der er altid en række fejl og mangler ved et forsamlingshus. 

Bestyrelse og medlemmer, som jo er ejerne af huset, har grund til at fokusere på, hele tiden at investere i 

fremtiden. 

F.eks.: 

Maling af tagudhæng 

Afhøvling/afslibning og lakering af gulv i store sal 

Akustikken i store sal bør forbedres 

Et antal stolesæder bør udskiftes 

Investering i spændende foredrag/underholdning i forbindelse med fællesspisninger 

Føj selv flere emner til listen !!! 

Ja, der er al mulig grund til at vi alle sammen slutter op om vores forsamlingshus – og får naboer, venner og 

bekendte til at være med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


