
Generalforsamling i Indslev-Tårup forsamlingshus onsdag den 26. august 2020. 

Beretning. 

Beretningen i dag omhandler godt halvandet år i forsamlingshusets historie. Det har været en usædvanlingusædvanlig oplevelse p.g.a. corona, hvor 

vi også kan konstatere, at huset er kommet ud på den anden side, i hvert fald indtil nu, med begge ben på jorden.  

Takket være, at vi i de foregående år har drevetiftet huset med overvejende frivillig arbejdskraft, havde vi opbygget en økonomisk buffer da 

coronaen ramte. Det betød, at vi uden problemer kunne betale de lejere der kom i klemme med deres arrangementer deres indbetalte depositum 

tilbage uden diskussion. De fleste bookede til en ny dato. Foreløbig er der booket hver Weekend indtil midt oktober. 

I 2019 havde vi det sædvanlige aktivitetsniveau med ca. 35 arrangementer, private fester, gymnastik og kortspil og  folkedans samt fællesspisninger. 

Vi havde 7 ungefester som lidt af en specialitet, idet flere andre forsamlingshuse ikke vil være med til det. Jeg synes vi har succes med et stramt 

koncept der indebærer et forhøjet depositum på kr.3000,- et tydeligt forældreansvar med forudgående mail med forældrepersoner, der i starten af 

festen kontrolleres er tilstede, og skal være det fra start til slut. Det er et koncept der er kendt og accepteret i ungemiljøet, så når de henvender sig 

for at booke en dato, så er de på forhånd indforstået. 

Det vil være godt for huset i fremtiden, at have et godt forhold til de unge. 

-----------------  

Efter at vi i 2018 fik renoveret husets træværk, døre og vinduer, fik vi fra kommunens småprojektpulje, via Indslev Lokaludvalg, bevilget en 

flagalle`,der`, der giver en festlig ramme om konfirmationer og bryllupper o.s.v. 

Fra samme pulje har vi fået 50 nye stolesæder og resten er blevet renset. I år har vi fået 15 nye borde og mangler så fornyelse af de 10 små borde. 

Så såvel ude som inde er huset opdateret til at modtage gæster. 

Såvel flagalle` som det faktum at vi har sportspladsen med bålhytte, bænke-borde-sæt og legeplads stiller os godt i konkurrencen med andre 

forsamlingshuse, når det gælder ekstra-faciliteter. 

-----------------  

Farvel til Inge, goddag til Jannie. 

Efter i mange år at have været tilknyttet huset er Inge stoppet med rengøring og madlavning i huset. Hun startede sammen med vindmøllelauget 

midt i halvfemserne med at servere gule ærter til deres årlige sammenkomst. Senere lavede hun mad til vore fællesspisninger. Inge fik stadigt 

dårligere helbred, er nu opereret og er nu klar til hendes 75 års fødselsdag. 

Til at sørge for rengøring i mellenmellem arrangementerne har vi nu antaget Jannie, 31 år og flexjobber, til ca. 3 timers ugentlig rengøring. 

Vi mangler så en løsning på madlavning til vores fællesspisninger, som det nu er bestyrelsens opgave at finde en løsning på i den kommende tid. 

---------------------  

Skt. Hans bålet er de sidste par år blevet forhindret af henholdsvis tørke og corona ligesom Indslev marked også afventer bed re tider.  Før sidste jul 

blev der afholdt ”Hedensk julemarked” ,”, hvor hele huset og lidt udendørs var fyldt med boder. Folkene bag skifter mellem landsdelene, så der går 

nok 3 år inden de måske kommer igen. 

---------------------------  

Erik Kastrup har sat sig for at fremtidssikre filmoptagelser fra de diletantforestillingerdilettantforestillinger der løb over scenen for år tilbage.  

------------------------  

Det er naturligvis en konstant interesse for bestyrelsen at opfordre til opbakning af forsamlingshuset, at tegne medlemskab, at slutte op om 

aktiviteter, at tilegne sig det medejerskab af forsamlingshuset man har, alene ved at bo i lokalsamfundet. Det er naturligvis til gensidig fordel i 

lokalsamfundet, at beboerne sørger for at holde fælleshuset pænt og nydeligt og venligt imødekommende for husets brugere. 

Ved et bestyrelsesmøde før corona snakkede vi om at gøre en indsats her i efteråret for at skaffe flere medlemmer. I dette øjeblik er vi 



 51      medlemmer.  

Der sker det glædelige, at der i den sidste tid er kommet nye tilflyttere. Jeg har talt det til 16 nye beboere, overvejende unge/yngre mennesker der 

vil forstærke den fortælling ,somfortælling, som kommunale nøgletal om Indslev sogn bekræfter, som et område med en relativ ung befolkning, 

med relativ gode uddannelser, og derfor også relative gode indkomster.  

Det er et rigtig godt afsæt for en spændende udvikling i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

 


