Den gamle skole.
ÅRSBERETNING 2015.
Det er med stor glæde, at jeg nu kan aflægge den anden årsberetning for foreningen ”Den
gamle Skole”!
ÅRETS GANG.
Ombygningen: Vi fortsatte straks i januar, hvor vi slap i 2014. – Vi gjorde baderummet og
toilettet færdigt.
Som lovet har vi forbedret akustikken i festsalen, hvor vi har sat Troltex op. – Vi har med
glæde konstateret, at brugerne af salen har kvitteret med ros for dette arbejde.
Køkkenet er færdigt og veludstyret. –
Finansieringen af disse arbejder har været mulig på grund af private donationer, samt en
donation fra Jem og Fix på 10.000 til køb af materialer.
Vi har afholdt ”åbent hus”, hvor vi solgte ud af skolens rariteter, afholdt auktion og solgte
kaffe. – Dette arrangement indbragte godt 19.000.
En venlig, gavmild anonym giver har foræret os en splinterny have-traktor-plæneklipper.
Den er vi meget glade og taknemmelige for.
Bestyrelsen har i årets løb foretaget utallige oprydninger, samt løbende rengjort skolen,
således at den kan fremstå indbydende og præsentabel.
For at udbygningen kunne fortsætte stiftede vi ”Tirsdagsklubben”. Det var Kjeld Thomsens
idé, og denne idé er slået an. – Hver tirsdag mødes folk fra sognet klokken 9, hvorefter Kjeld
pisker os rundt i manegen indtil 10.30. Så holder vi en gedigen kaffe/te-pause. Så kommer
én eller flere af byens fremste damer med kaffe og nybagt brød. Herligt.
Som nævnt er det Kjeld, der organiserer og sørger for, at materialerne er klar til brug.
Hvor langt er vi så nået? – Udover hvad jeg allerede har nævnt, så er undervisningslokalet
færdigt, og dette rum har allerede været lejet ud. – Lederrummet er næsten færdigt og
ligeledes forrummet dertil, hvor der skal installeres vaskemaskine og tørretumbler.
Sovesalsrummet med plads til 8 køjesenge med to senge i hver er også færdigt.
Hjørneklasseværelset mod øst, hvor der skal være 3 familierum, samt opholdsstue, er vi
godt i gang med. – Det nederste rum, hvor der skal blandt andet skal være bad og toiletter,
må vi vente med, indtil den videre finansiering er på plads. – Det vil fremgå af regnskabet,
som vi senere skal gennemgå, at vi indtil nu har kunnet finansiere udgifterne. –

Men for at kunne komme videre behøver vi midler udefra.
Der er allerede bevilget 90.000 fra LAG. Men dette tilskud må ikke overstige 25% incl.
værdien af eget arbejde
Vi har sendt en ansøgning om støtte til Real Dania, som har gang i et projekt, der
hedder ”Underværker, Bygningsarvens Ildsjæle.” –Vi har søgt om godt 200.000 og forventer
svar medio marts. – Disse penge skal bruges til at gøre de nederste rum færdige.
Udlejning: Priserne er: Mødelokale 250 kr/døgn
Mødelokale + køkken 500 kr/døgn
Festsal + køkken 1000 kr/døgn
Samarbejdspartnere:
Krudtuglen: Som det erindres, var hovedformålet med denne forenings virke at sikre, at
Krudtuglen kunne fortsætte sit virke i bygningen. Samarbejdet med Krudtuglen har været
meget godt, og vi glæder os som bestyrelse over at se, hvordan børnene trives og udvikler
sig i de voksnes selskab.
Samarbejdet med Skytteklubben har fungeret upåklageligt.
Ligeledes har samarbejdet med Hallen og Borger-og Idrætsforeningen fungeret
fremragende. Hvis Den grønne Café er optaget, eller hvis et arrangement passer bedre til
skolens rammer, så henvender Ida sig til os.
Afslutning:
Endnu engang en stor tak til vores samarbejdspartnere, en meget stor tak til alle de frivillige,
som på forskellig måde er med til at gøre foreningen livsduelig og kompetent. –
Mange har lagt mange timers arbejde her i årets løb. –
Tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde.
På bestyrelsens vegne
Martin Sinkjær.

