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Generalforsamling 

Beretning for 2018-2019 

 
Vi startede det nye år med nytårskur med bobler og kransekage. Vi fik hilst på 

hinanden og ønsket godt nytår. Der var desværre ikke så mange fremmødte vi håber 

på flere i 2020. Alle brugere af huset er velkommen. Vi gentager det igen fredag den 

3. januar så hold øje med opslag. 

 

Det har igen været et aktivt år på Tavlhøj med flere forskellige foredrag eks. 

I marts måned havde vi besøg af viceborgmesteren. Vi har haft besøg af 

skoleeleverne i uge 4 og 5. Der er allerede en aftale på plads med uge 6, hvor der 

kommer 4 klasser på besøg. Vi laver opslag, hvor vi vil bede om jeres hjælp til at være 

her sammen med de unge. 

Vi håber selvfølgelig at vi kan finde noget til næste år. Har I nogle forslag så vil vi 

prøve om det kan lade sig gøre. Vi arbejder lige nu på et arrangement den 23. januar 

med standup show og øl smagning. Vi planlægger et foredrag i februar. 

 

Vi er så heldige at Anja er glad for at være her i huset, men hun har rigeligt at se til, 

der er ikke altid frivillige til at hjælpe, så derfor var det en stor hjælp da 

kaffevognene blev indført. Trods lidt opstarts vanskeligheder ser det nu ud til at 

køre rigtig godt så tak for jeres forståelse og hjælpsomhed. Men vi kan stadig bruge 

nogle i køkkenet, der vi træde til en gang imellem, primært til at vaske op og passe 

kassen. 

I må gerne reklamere for køkkenet, så vi kan sælge noget mere mad. Anja laver varm 

mad man. tirs. tors. Så kom og køb et måltid mad og støt huset på den måde. 

 

Vi havde fest for tovholdere/frivillige den 15. maj med dejlig mad Anja havde lavet 

god musik og underholdning en god dag med glade feststemte mennesker. Det 

gentager vi igen formentlig i maj måned. Jeg søgte lokalforeningsfonden og fik ca. 

9000kr til hjælp til festen. 

 

Sommerfesten er et samarbejde med personalet i kirken. I år foregik det i 

Sognegården. En rigtig dejlig og festlig dag med grillmad og musik. Vi havde dejligt 

vejr, så vi kunne være både ude og inde. Der var dog et skuffende lavt fremmøde. Det 

er et stort arbejde at planlægge og stable på benene, men vi prøver igen næste 

sommer, hvor det foregår her i huset. 

 

Opstarten samlede vi på en dag i år. Det er en dejlig måde at mødes på efter sommer 

lukningen. Tovholderne mødtes kl. 9 til en kop kaffe og fælles orientering. Ca. kl 10 

gik vi i gang med indskrivningen. Det var rigtig dejligt at se at mange tovholdere blev 
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og lavede selv lister og talte med kursister. Tusind tak for at I bakker op og vil 

deltage.  
Mad og Musik den 2.okt. var en hyggelig dag med Anjas gode mad, husorkestret og 

underholdning. Vi lægger det selvfølgelig i kalenderen igen til næste efterår. 

 

Den 18. september var SydTrafik på besøg og vi hørte om rejsekort og ikke mindst 

brugen af Flex Taxa. Rigtig godt besøgt foredrag. 

 

Vores åbenhus dag den 10.okt var en succes i år. Der var mange gæster på besøg, de 

blev vist rundt i huset og fik en snak med de tovholdere, der deltog på den dag. Der 

blev også solgt rigtig meget ribbensteg. Vi fik solgt nogle nye aktivitetskort. Så igen i 

år er antallet af brugere af huset steget. Der er lavet en lille undersøgelse, der viser, 

at på Tavlhøj kommer 1/3 af de pensionister, der bor i Taulov Sogn. Det må siges at 

være flot. 

Vi har også haft et aflyst arrangement i år portvins smagning blev ikke til noget på 

grund af manglende tilmeldinger. 

Bo Trygt blev gennemført på trods af meget få tilmeldinger og godt foredrag omkring 

sikring af vore boliger. 

 

Vi har igen et tysk hold, og vil meget gerne have et engelsk hold så hvis I kender en 

der vil undervise kunne det være rigtig godt. 

Til gymnastik kunne vi også bruge en vejleder, Ellinor og jeg deles om tjansen, men vi 

kan sagtens finde på noget andet at lave 

Gå holdet vokser støt, det er nu oppe på 55 tilmeldte, og der kommer stadig nye. 

Vi har delt holdet lidt op, så der bliver en tur for de, der er lettere gangbesværede 

og ikke magter den lange tur. Der er også plads til folk med rollator. 

 

Cafe tur for en som dig er kommet godt i gang og vi vil gerne have flere med, det 

arbejder vi på. Hvis I kender en som sidder hjemme og måske er lidt ensom eller 

aldrig kommer ud så giv mig et tip så kan vedkommende måske deltage i 

arrangementet, der foregår en gang i hver måned. 

 

Vi tilbyder foreninger at de kan låne vores hus, hvis de køber alt forplejning i huset, 

de må ikke selv medbringe noget. 

 

Igen i år har vi haft arbejdsuge og fået lavet en masse praktisk arbejde. 

I uge 25 fik vi lavet rigtig meget. Vi startede 22 personer mandag morgen med 

fordelingen af opgaver og så blev der ellers arbejdet. Der foregik rigtig meget. Der 

blev klippet hæk, ordnet have, malet i kælderen, og stakittet ved kælder trapperne 

blev malet, hulen blev gjort klar til brug. Der blev ryddet op og gjort ekstra rent i 

stort set alle rum, renset stole og mange andre ting, folk var myreflittige. 



  13. november 2019 

Vi sluttede af onsdag med dejlig mad Anja havde lavet til os inden vi trætte og godt 

brugte gik hjem. Selv om vi arbejder er der også plads til sjov og hygge.  

 

Haven står jo også flot takket være vores havehold, men de har også arbejdet for at 

få det gjort klar til vinter, de kunne sagtens bruge et par folk mere til at give en 

hånd med.  

Jeg ved ganske enkelt ikke, hvordan det hele ville se ud, hvis ikke der kom alle disse 

flittige mennesker og hjalp med til, at vores hus og have kan fungere og se pænt ud. 

Men vi kan sagtens bruge flere hænder, der er altid en opgave der skal løses. 

Jeg vil gerne igen i år appellere til at der ikke parkeres til venstre for indgangsdøren. 

Det er en cykelparkering. Bilerne parkerer så tæt på de cykler, der står der, at de er 

svære at få ud. Vi arbejder på en løsning med snart at kunne få et cykelskur op. 

 

Vi oplever stadig problemer med ulåste døre og lys der ikke er slukket, vil i være 

opmærksom på det, når I forlader huset og husk jeres kursister på at de skal rydde 

op efter sig. I må meget gerne tjekke op på jeres hold, vi mangler stadig nogle der 

ikke har betalt aktivitetskort 

 

Vores julestue sidste år gav et pænt overskud og vi skal selvfølgelig også have 

julestue igen i år søndag den 24. november. Vi mangler folk til at hjælpe med at lave 

juledekorationer og jule pynte huset. Skriv jer endelig på listerne, de ligger ude i 

gangen. 

Vi havde en flot julefrokost sidste år med stor deltagelse. Der kommer en igen i år, 

men kun for brugere af huset der har aktivitetskort. Det bliver onsdag den 11. 

december med Anjas gode mad. Køb af billetter er godt i gang. 

 

Til slut vil jeg rette en stor tak til alle I dejlige mennesker, der sammen får vores 

skønne hus til at fungere.  

Brugerrådet med ægtefæller/påhæng yder en kæmpe indsats. Uden jeres store 

hjælp og opbakning til huset, gik det bare ikke.  

Som jeg plejer at sige I kan ikke få en stor løn, men en stor og dybfølt tak skal I alle 

have, og så må I prale med at I er en del af de frivillige i et fantastisk velfungerende 

hus.  

Tak for endnu et godt år på Tavlhøj. 

 

Vi har senere valg til brugerrådet og på valg er Anni Skjærlund, Bente Dahl og Inger 

Kongsted.  

Valgbare se pkt. 6 i vedtægterne 

 

Formand  

Inger Kongsted 

 



  13. november 2019 

 


