
Formandsberetning 2021 

 

Hvis jeg som de andre år skal sætte ord på året der er gået i Skave Multihus kunne 

Covid 19 eller Corona være et godt bud, men jeg vil bruge ord som frustrerende og 

ærgerligt  

Da vi startede op i jan 2020 var det med stor optimisme , efter et fornuftigt 2019 var 

vi klar til at arbejde videre på de gode takter der var skabt der. 

Kalenderen til 2020 var det bedst booket i husets historie både på egne og private 

arrangementer   

Men sådan blev det som bekendt ikke , historien blev en anden 

 

Ser vi på de arrangementer som blev afholdt må vi sige at jan og feb. blev de bedste 

måneder i 2020. Vi fik afholdt Nytårskoncert – Minkudstilling- Nytårskur-Country 

festival samt en del private arrangementer . Hvis vi skal gøre arrangementerne 

færdig blev det næste vores egen generalforsamling i juni ellers blev der i august 

sep. Okt afholdt en del konfirmationer Grand fætters og Gourmet aften  

 

På personalesiden startede vi op med Gitte på en sygemelding Mette på Barsel og så 

lige en opsigelse fra Louise i Januar 

Tina blev ansat Feb Marts  måned og med en stor indsats fra Mette i form af en 

deltids barsel lykkedes det  sammen med Tina at komme helskindet igennem   

Gitte raskmeldes i marts  

Forretningsudvalget  valgte af afskedige Gitte i marts måned da coronaen holdt  sit 

indtog  

Tina og Claus blev sendt på lønkompensation Mette fik afholdt resten af sin barsel 

for senere at til slutte sig til lønkompensation  

Der skal lyde en stor tak til vores personale for at holde fanen højt i en periode hvor 

lyset har været slukket det meste af året 

 



Tager vi idrætten må vi sige det har været en tam omgang med op og nedlukninger  

Et idrætsanlæg uden idrætsudøver kan konstateres at være en dårlig kombi 

Det har været svært for foreningerne af få noget startet op da der har været 

nedlukninger i den periode de normalt er aktive 

Der skal  lyde en tak til foreningerne for at være behjælpelige med at få huset til at 

fungere trods en nedlukning 

 

Selv om der ikke har været meget aktivitet så har Forretningsudvalget ikke haft et 

sabbat år. Der er blevet etableret interactive playground i multisalen – Grønt projekt 

er blevet afsluttet- ny facade på multihuset- nyt lys i håndboldhallen og multisalen, 

vi har meldt os ind i Connect sport en sammenslutning af idrætsanlæg i Danmark og 

så er der blevet holdt en del møder omkring overlevelse da vi er blevet hårdt ramt af 

Covid 19 

Vi har ikke haft mulighed for at få dækket vores omkostninger i hjælpepakker vi har 

undersøgt muligheder for omlægning af lån været i dialog med kommunen omkring 

tilskud eller økonomisk hjælp uden resultat. En øvelse der er fortsat ind i 2021  

En kæmpe tak til forretningsudvalget for indsatsen i 2020 

Ligeledes skal lyde en tak til vores brugere foreninger div. udvalg personale og 

frivillige vi glæder os vildt til en normal hverdag 

   


