
FORMANDSBERETNING 2019 

2018 det andet hele år i Skave Multihusets historie, det har været et spændende og 

udfordrende år vi har haft både op og nedture 

Sidste år sluttede jeg af med at sige trin 1 at få bygget huset var svær, trin 2 at drive 

huset bliver endnu svære, det lader til at holde stik endnu et år 

Ser vi tilbage på 2018 så blev det lidt en underlig størrelse, der har været rigtige 

gode ting, der har også været dårlige ting. 

De dårligere ting kan vi ikke lave om, vi kan lære af dem, de gode ting skal vi bygge 

videre på  

Hvis vi starter med idrætten, har der været en god udlejning vi kom i mål med 

udlejning af timer i 2018. Det er stadig en stor udfordring af nå vores budget på time 

udlejning med tilskud fra kommunen. Jeg vil lægge op til en tættere dialog med de 

foreninger der er berettiget til tilskud, vi bliver nødt til at have ens forståelse for 

hvor vigtige de tilskudskroner er for huset, det er de nemmeste penge at plukke, jeg 

er også helt med på at klubberne ikke bare kan betale løs for noget de ikke får noget 

for. Så lad os håbe at der findes en fælles løsning i 2019.  

Ud over idræt har der også været afholdt en masse fantastiske arrangementer alt fra 

nytårskoncert til dameaften/foredrag /dans/musikaften/rigtige 

voksne/byfest/kunstudstilling/legedag for børn/bog og litteraturaften/julestue/ 

julefrokost/osv.  

End videre har vi fast brugere som 

krea/seniorklub/kunst/klubben/skole/dagplejebørn, samt masser af 

møder/generalforsamling og lignede. Har jeg glemt nogen er det ikke for at jeg ikke 

kan lide jer, men udtryk for at der er mange at holde styr på 

Når man sidder og skal prøve at samle op på et helt år så bliver man glad i låget over 

den stor opbakning og iver der er for at få arrangeret og afholdt alle disse 

arrangementer 

En stor tak til alle som er, eller har været en del af de arrangementer der har været 

afholdt i 2018. 

Selskaber og køkkendrift blev i 2018 en af de ting som vi må betegne som ikke 

tilfredsstillende. Året startede ellers flot med en fin booket kalender frem til 

april/maj, så gik det faktisk i stå resten af året. 



PERSONALE 

 

Om de manglende selskaber skyldtes de omstændigheder vi havde med 

sygemeldinger eller en svigtende interesse for at holde fest får vi ikke opklaret, men 

det er klart usikkerheden omkring personaledelen kan nemt have spillet ind. 

En hurtig opdatering på vores personale i 2018. Julie som blev ansat i et 

barselvikariat, valgte at fratræde sin stilling slutning af april, Maria måtte sygemelde 

sig maj måned for senere at fratræde 31-12-2018. Stor tak til Maria for 

arbejdsindsatsen i Skave Multihus.   

Mette blev ansat 1 august og senere ansat som køkkenleder1-1-2019 

Claus blev ansat 1-1-2019, som serviceleder Mette og Claus samarbejder om 

opgaverne  

John har valgt at fratræde sin stilling i starten af januar 2019, Tak for indsatsen  

Som i nok kan se er posen blevet rystet grundig på personalesiden, en stor tak til alle 

ansatte både fastansatte og løsarbejder. 

Vi ser frem til samarbejdet med Mette -Claus, ser vi på de første 2½ måned i 2019 så 

ser det rigtigt spændende ud fremad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRIVILLIGE 

 

I 2017 blev der etableret et hold af frivillige det er en af de største gaver Skave 

Multihus har fået 

Ser vi på hvor mange opgaver der bliver løftet med frivillig arbejdskraft, så er det 

rigtigt godt gået, samtidig er det enestående med den store interesse der stadig 

udvises. 

Det arbejde der bliver udført af frivillige bliver der også lagt mærke til uden for 

Skave, andre lokalsamfund har rettet henvendelse for at høre hvordan det er muligt 

at oprette sådan et projekt  

Snakker man med folk fra kommunen eller lytter til folk der mener de har forstand 

på haldrift er frivillige en stor hjælp til overlevelse, så det er ret fedt at være på 

forkant i Skave  

Kæmpe Tak til alle frivillige uden jeres hjælp vil projektet Skave Multihus blive rigtigt 

svært 

AFSLUTNING/FORRETNINGSUDVALG 

 

Her til Slut vil jeg lige runde nogle af de ting forretningsudvalget sidder med  

         

Mødekulturen for forretningsudvalget er stadig hver 14 dag, ud over det er alle 

medlemmer af FU med i forskellige udvalg. 

2018 blev et mærkeligt år da vores fokus skulle ændres fra udvikling til overlevelse, 

vi arbejder meget med økonomi og vil også gøre det i fremtiden, vi er med omkring 

arrangementer og planlægning af arrangementer/sponsoraftaler/samarbejder med 

bruger/sparringspartner på den daglige drift 

Ud over det er der en del udvalg som vi samarbejder med  

Ser vi tilbage på 2018 så blev det et mærkeligt år set med forretningsudvalgets 

briller, vi har i forretningsudvalget lært rigtig meget om køkkendrift og afholdelser af 

selskaber det sidste år tid, men med den nye sammensætning af Mette og Claus og 

deres opdeling af opgaverne, har vi en stærk tro på at vi er på rette vej. 



Og med det vil jeg sige tak til 

Foreninger og bruger huset 

De frivillige 

Alle udvalg 

Personale 

Medlemmer af FU. 

 

    


