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Bestyrelsens beretning. 
 

 
Så nåede vi endnu engang til generalforsamlingen. Vi kan se tilbage på et 
godt år, med en god økonomi og mange aktiviteter. 
 
Jersie forsamlingshus har også i 2018 været et meget populært sted at 
holde fest og arrangementer af mange forskellige slags. 
Det er jo virkeligt dejligt for vores  hus og værtspar.  
 
Jeg vil blot nævne nogle af arrangementerne: 
Gas-Nas (dansk musik og mad)  Kandis Dulle loppemarked, Lis Sørensen, 
Påskekoncert med Peter Vesth & Christian Rusbjerg- Vinlandskamp – 
Firserfest- Rundt i Indien på cykel og i taxa – Michael Falch- Irsk aften 
med Stouts – Tørfisk og ikke at forglemme 
Jul i Jersie landsby som forsamlingshus, Landsbylaug og kirken holder 
sammen. Det er altid en hyggelig  eftermiddag,  med mange  glade børn og 
god frokost til familien : 
 
Det kræver dog til stadighed at huset er i meget god stand. I den 
forbindelse startede bestyrelsen for nogle år siden med at arbejde mere 
langsigtet med en 10-års plan med fokus på økonomi, vedligeholdelse og 
Løbende investeringer, ikke mindst for at imødegå uventede og store 
reparationer i tide.  
 
Bestyrelsen har nu arbejdet med planen i en del år og resultatet er at vi nu 
har et godt overblik over løbende udgifter til vedligehold, investeringer og 
hensættelser herudover besluttes årligt i henhold til 10 års - planen, hvad 
der skal investeres i, planen opdateres løbende. 
Bestyrelsens bedre overblik gør at den i højere grad, nu er bedre i stand til 
at forudsige og styrer udgifterne og budgettere. Samtidig giver det et godt 
udgangspunkt når og hvis vi ønsker at udføre større forbedringer på huset i 
fremtiden. 



Større forbedringer vil i hovedreglen være afhængig af at finder nogen 
ekstern finansiering ved at søge midler i diverse puljer og fonde. 
Dette er ligeledes noget bestyrelsen løbende arbejder på. 
 
Johnnis kalender er fyldt godt op de næste par år. 
Reservationer i 2019 103 fester og øvrige arrangementer 19 
                         2020   55     ”                      ”                     12 
                         2021   50     ”                                             15          
 Som i kan se bliver huset brugt flittigt, det gør at bestyrelsen, suppleant  
med  påhæng  tager nogle arbejdsdage i løbet af året. Hvor der også er 
plads til hygge. 
En stor tak til Winie og Johnni  for jeres store arbejde, altid 
imødekommende overfor gæsterne, med jeres smidighed går mange ting 
lettere. Også tak til jeres venlige og søde personale. 
Tak til Sven og Annemarie, som holder udenoms arealerne rigtig pænt. 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, supleant og påhæng for et rigtig godt 
samarbejde, alle medvirkende til, vi kan være stolte af Jersie 
forsamlingshus. 
 
21. marts 2019 
 
Merete Wiid 


