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Kære Foreningsmedlemmer, aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Kære 
Thurøboere Velkommen til vor tredje generalforsamling i foreningen Bergmannhus. 

Tusind tak for opbakningen i et år, hvor foreningens aktiviteter stadig har handlet om at 
skabe opbakning til vores ide og bestræbelser på at skabe fundamentet for det kulturhus, som 
jo er det, det hele skal ende med. 

En særlig tak til foreningens bestyrelsesmedlemmer, der igen i år har ydet en stor indsats og 
til de frivillige, der har stillet op til hjælp med de praktiske opgaver, der har været i løbet af 
året. 

Det er sin sag på tredje år at holde entusiasmen og håbet oppe, når vores indflytning i huset 
udskydes gang på gang. Men det har I været gode til og alle har holdt humøret oppe og har 
troet på, at det nok skal lykkes til sidst. Den sidste melding vi har modtaget på skrift fra 
kommunen, fik vi i slutningen af oktober, hvor vi fik at vide, at vi kunne regne med 
overtagelse d.1.august i år. Jeg har hørt, at der går rygter om overtagelse tidligere, men vi har 
altså ikke modtaget nogen officiel tilkendegivelse. 

 Men lad mig tage fat på beretningen om årets begivenheder Som nogen måske 
husker, havde vi ved denne tid sidste år en disputs kørende med kommunen om, at vi havde 
bedt dem om at betale for driftsudgifter for arkivet på 1.sal. Vi mente, at det var et rimeligt 
krav, fordi kommunen betaler driften for de andre arkiver i området. 

Det tog sin tid. Der var møde på kommunen og behandling i udvalg undervejs, men 1.juni 
sidste år fik vi endelig svar på, at kommunen havde godkendt et driftstilskud på 12.800,- om 
året for arkivets drift. 

 Herefter kunne der formuleres en ny råderetsaftale, som blev endelig underskrevet 17.juni 
2015. 

 10. maj ansøgte vi Svendborg Puljen om 350.000,- til nye vinduer i huset. Vi gjorde det 
med tanke på, at det kunne spare os 11.000,- kr om året i varmeudgifter. Penge, som vi kunne 
bruge til kulturelle aktiviteter på stedet. I første omgang fik vi afslag. 

 Men i slutningen af oktober fik vi en ny chance for at søge, og 5. november fik vi svar om, 
at vi kunne modtage puljepengene. Som nogen måske bemærkede skabte det nogen furore i 
avisen. Pengene skulle være uddelt i strid med kriterier, men jeg vil fastholde, at pengene går 
til kulturen, af de grunde jeg lige har nævnt. 

 I oktober måned fik vi tilsagn om penge søgt til maling af husets indvendige rum. 25.000,- 
havde fynske bank bevilliget. 

 Vi er fortsat i gang med at søge fonde. 

  

I løbet af året har vi haft enkelte, men vellykkede arrangementer. 

 Det første blev til på opfordring fra bestyrelsesmedlemmer. Nogen havde bemærket, at der 
lå en del skrald og flød på veje og stræder på øen, og der blev taget initiativ til arrangementet 
”REN Ø”, der løb af staben 10. maj. 17 mennesker deltog og mange poser skrald blev fyldt. 



 Vort andet arrangement, og det første musik-arrangement på Bergmannhus, var en 
musikaften med organisten Poul Balslev i midten af november. Poul spillede og sang egne og 
andres sange og fortalte anekdoter fra sit liv med musikken. Der var rig mulighed for at synge 
med, og der var en fantastisk stemning. Vi var et halvt hundrede mennesker, der havde en 
rigtig god aften. Poul har lovet at gentage arrangementet for os, og det er vi glade for. 

 Julemandens besøg på Bergmannhus valgte Borgerforeningen at flytte til Thurøhus. Vi 
valgte at vente med at lave et julearrangement, til vi kan invitere folk indenfor i varmen, i 
erindring om forrige år, hvor alle frøs bravt. Vi tænker, at en hyggelig julestue vil være et 
godt bud på en hyggelig begivenhed i år, når vi forhåbentlig er inden døre. Mere om det, når 
vi nærmer os. 

  

Og hvad har vi så gang i lige nu 

I øjeblikket arbejder vi som sagt på at skaffe penge til alle de ting, som vi får brug for, når 
huset skal i brug. Det er et stort og tidskrævende arbejde, men også meget vigtigt for, at vi får 
midler til at gøre huset klar til de aktiviteter, vi ønsker i huset. 

Ud over dette går vi nu i gang med at planlægge slagets gang, når indflytningen finder 
sted. Vi ønsker, at det skal blive en sjov og social begivenhed, når vi f.eks. skal have malet 
huset inden døre. Noget, der kan være det første trin til at skabe et sammenhold og en fælles 
ånd for at få vore kulturhus til at blive til virkelighed. Vi har brug for alle de hænder og 
mennesker, der har mulighed, lyst og ideer til at hjælpe os med at etablere vores kulturhus. 
Kan du svinge en malerkost, en hammer, en sav, har du kreative ideer, kan du lave kaffe, vil 
du bare gerne være med? Jo flere vi er jo nemmere og sjovere bliver det, så meld dig under 
fanerne, spørg din familie, venner og naboer, om de ikke har lyst til at være med. 

Du kan finde vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside 
www.foreningenbergmannhus.dk. Vi kontakter dig, når tiden er inde, og vi går i gang med 
projektet. 

I har mulighed for at betale kontingent for medlemskab for 2016 ved at indbetale 50,- på 
kontonummer 0813-3531273574 i Fynske Bank A/S med angivelse af navn, adresse mv. og 
ordet kontingent. Der er mulighed for køb af vores folkeaktie til 200,-, så er I med til at støtte 
op om vores kulturhus. 

Jeg ser frem til 2016 og glæder mig til, vi endelig får nøglen til Bergmannhus.   Lone 
Holm Jacobsen, Formand for Foreningen Bergmannhus 


