
Beretning ved Forsamlingshusets 

generalforsamling tirsdag d. 9/4 2019. 

Først hjerteligt velkommen til alle hver især,  

nu forårstiden kommer, vi har den alle kær 

Så er det tid at mødes i denne lille kreds, 

for nu skal vi jo høre om, om I er godt tilfreds. 

Nu skal jeg her berette om, hvordan at året gik, 

er der mon grund til glæde, er der mon vild panik 

Se vi har lejet huset ud lidt færre gang´ end sidst, 

det vil vi gøre noget ved og ikke være trist. 

Tilgængelig vi være skal, det pønser vi da på, 

så ny profil på Bisserup.dk nok snart vi få. 

En fin reklame har vi haft i bio`n i Skælskør, 

hvor mange af jer har set den, jeg nu vil alle spø´r 

Vi overvejer netop nu, om kontrakten skal fornys, 

for noget skal vi jo gøre hvis vi skal udenbys, 

for det er, det vi lever af, at huset lejes ud, 

så vi skal være helt parat med alle nye skud. 

På huset har vi taget fat og på dets inventar, 

vi overvejet har om stolene kasable var. 

Vi så på stole nye og os` med armlæn på 

ja de var polstrede med stof og de var grå og blå, 

men det var rigtigt dyrt det var, godt 100.000 spir 

så vi hurtigt enig´ om, så meget ej vi gir: 

De stole, som vi stadig har, blev sprøjtemalet blåt 

og hvis I nu vil spørger os, så syns vi de er flot! 

Men alle ben sku skrues af, det gjord vi osse selv. 

Til alle i bestyrelsen: Det gjor´ I rigtig vel! 

Så nu kan huset pyntes op og stolene er ens, 

af glæde kan vi hoppe rundt, hvis vi er let til bens. 

Vort gulv det var jo meget slidt. 

Det var, sag´ Leo, rigtig skidt. 

Så derfor fik vi tilbud 2, 

den billigste vi valgte jo. 

Det gamle gulv det skulle opS 

så vi tog fat i samlet trop: 

ophug med brækjern og med sav, 

skabe flytted, ej op vi gav. 

Erik var tømrer han lagde gulv 

på bambus man ej gør kål! 

Det mægtig solidt være skal, 

nu kan det holde - os´ til bal! 

 

 

 

 

 

Ja malet vi fik af Mogens solidt, 

og det er i grunden ikke så skidt. 

Nu skabene de er atter på plads 

og oprydning gik jo rigtig kalas. 

Nu mangler vi nu blot et vindu at byt  

i gavlen mod P-plads, der ska et nyt, 

så Erik han kommer meget snart, 

og sætter det i, jo det bliver rart. 

Vi planlægger os´ at få malet blåt, 

for vindur udvendig trænger så småt. 

De gamle borde de er meget slidt, 

så dem ska vi også se at få skift. 

Vi også har talt om varmpump at få, 

så det går vi rundt og regner lidt på. 

Vi havebord indkøbt har, 

nu står der 6, som helt er klar, 

så man kan nyde udesol 

og kaffen i en havestol. 

Til alle udgifter vi sådan har, 

søgte Holsteinborgfond, den var da klar, 

Slagelse- tilskud til forsamlingshus 

til vedligehold - det gav ej en snus! 

Genbrugsstationen på P-plads er væk, 

så vi har fundet en løsning så kæk: 

Container til glas og flasker her står, 

så nu kan man drikke en større tår! 

Se udstillingsgruppen har et arbejde gjort: 

Med kunstnerne de aftaler om småt og stort. 

Så nu har vi tilbudt, et bidrag de får, 

og vi har forlods lovet dem næste år. 

Men én ting mangler det ej vi kan: 

Forsikring af billeder, tyveri og brand. 

Men det vil være dyrt for os at lave, 

så udtillerne må selvforsikring have. 

Kommunen har sendt godt tilbud herud: 

De vil betale halvt for kulturtilbud. 

Af aktiviteter som for´drag, musik. 

Jo, det er skam alvor og ej komik! 

Vi derfor har skrevet til forvaltning straks 

og venter svar, de er ej så vaks. 

Vi håber, at dette kan blive noget godt, 

vi tror på foredrag og musik så hot. 



Her stadig en masse i huset sker: 

Ja, Bridge og Torsdagklub med meget mer, 

de laver så mange spændende ting, 

hvis du vil med, så til Kirsten du ring. 

I Chaplinklubben går det godt, 

de viser film, så meld dig blot. 

Og Jytte gir motion så god 

for damerne på lette fod. 

Viceværternes gode spil, 

det ska man jo da synge til! 

Og gymnastik ved stoleryg, 

det er for mang´ den rene lyk`. 

Lykke IT mandag til 12, 

der er et trofast damehold. 

Og mange de har deres hys 

Med at træne hos Mette Fys. 

Forening hold jeres møder her, 

campister, digelag, mange fler, 

og skal du holde rigtig fest, 

ja, så er huset her det bedst! 

Vi tænker på til Fastelavn 

for børnene at gøre gavn, 

at arrangere tøndefest 

vi håber, du er med som gæst. 

Bestyrelsen jeg takke vil, 

I lægger altid ryggen til, 

og knokler hårdt, det gør I tit 

helt uden løn ja kvit og frit. 

Så mange tak det ska I ha, 

for Jan han penge styre ka´, 

og Lisbeth lejer ud så godt, 

I alle arbejder rigtig flot! 

Jacob Borello 

 

 

 

 

 

 

 


