
Formandens beretning, onsdag d. 19. maj 2021 

Jeg havde håbet, at situationen vedr. Corona havde været mere normal end sidste år, da vi 

holdt generalforsamling. Det er den ikke, og det har afspejlet hele det år 2020, som denne 

beretning skal omhandle. Normalt skulle vi have afholdt denne generalforsamling i første 

kvartal, og nu er vi halvvejs i andet kvartal. 

Vi har haltet os igennem året, og regnskabet viser, at vores indtægter fra udlejning er 

lavere end forventet. Kassereren har lavet en sammenlægning af, hvilke aflysninger vi har 

modtaget, og det løbet op over 40.000 kr., så det gør ondt. 

Men der har været aktivitet og udlejning. Mange gode aktiviteter har vi selv genereret. Her 

tænker jeg på gymnastik og yoga, der trækker mange deltagere. Der er også strikkeklub og 

kortaften. Og så er der madholdet, som flyttede til fra Tirstrup. Og ude spilles der Krolf 

hver torsdag. Disse aktiviteter har bidt sig fast, og det er dejligt. Dilettant er også en 

aktivitet under Borgerhuset, det er den ældste aktivitet og ældre en Borgerhusforeningen. 

Forestillingen blev aflyst i år, men hvis der er skuespillere, der vil tage en tørn, kan vi håbe 

på en ny forestilling i foråret 2022. Dette er en opfordring til alle om at mærke efter, om der 

skulle gemme sig en lille skuespiller i maven på nogle af medlemmerne. Man kan henvende 

sig til Bodil eller Kurt for at høre nærmere. Tak til alle, der har påtaget sig at stå i spidsen 

for disse aktiviteter. Det er så vigtigt, at der er nogen, der på denne måde yder noget til 

fællesskabet.  

Også tak til den flok forældre, der påtager sig at lave disko for børnene. Det var et fint 

initiativ for nogle år siden, og nu er det vel en tradition, at der laves Børnedisko. Ikke kun 

for medlemmernes børn, men for alle børn i skoleklasserne. 

Vi fik lov til at lave sommerfest i 2020, og det gik som det skulle, rart og hyggeligt. Der vil 

også i år blive inviteret til sommerfest i august. 

Det kommende år, som vi er godt inde i, vil også byde på nye aktiviteter. Vi arbejder stadig 

på et lille kursus i hjertestarteren, og vi påtænker at lave et informationsmøde om 

Hjerteløberne. De to ting hænger sammen, og jeg vil opfordre til, at mange møder op. Alle 

kan lære at betjene en hjertestarter, og mange kan blive hjerteløber. Man skal ikke kunne 

løbe 100 meter på 9 sekunder. Man skal kunne flytte sig i bil, på cykel eller knallert eller i 

løb, og så af sted der hen, hvor der er behov for hjælp, inden en ambulance ankommer. 

Sådan en har vi jo ikke i baghaven, og det er sekunderne, der tæller. 

Borgerhusforeningen har i 2020 meldt sig ind i Sammenslutningen af Forsamlingshuse. 

Det er en paraplyorganisation, som hjælper de enkelte forsamlingshuse med råd og 

vejledning. Sammenslutningen har blandt andet formået at forhandle en god pris hjem på 

en fornuftig forsikring, der er designet til forsamlingshuse. Den forsikring har vi købt. Den 

giver en bedre dækning på huset, på bestyrelsen og på de frivillige, som giver en hånd med. 

Vores gamle forsikring fra Codan kunne slet ikke hamle op med den dækning, så Codan er 

sagt op, og et par måneder endnu har vi dobbeltdækning og dobbelt udgift i 

opsigelsesperioden. Det er et valg, vi tog i bestyrelsen for at få den rigtige dækning. Det 

synes vi er vigtigt. Det har blandt betydet, at hvis der skulle være sket en ulykke under 

arbejdet med det nye motionscenter, så ville der være en form for forsikringsdækning. 

Heldigvis har vi ikke haft brug for forsikringen. 

Det nye motionscenter, som vi har døbt Balle Selvtræning, står næsten færdigt, men kan 

ikke åbne, så længe der skal tjekkes coronapas i indgangen. Den situation ændres sikkert 

snart, og så skal der være indvielse. Der har været mange frivillige hjælpere på projektet, 

men især Svenne har knoklet og lagt mange timer. Tak for det. Der vil fremover være 

mange borgere, der kan få fornøjelse af lokalet, hvor man kan få rørt musklerne og trænet 



ømme led. Lige så vigtigt er måske, at man efter træning kan sidde i køkkenet og nyde en 

kop kaffe og få en god snak med andre. Det sociale aspekt i at drikke kaffe sammen, skal 

man ikke underkende. 

Vores to Shelter må meget gerne frit benyttes af borgerne. I det hele taget må hele det store 

udeområde gerne benyttes. Måske til en skattejagt til en børnefødselsdag, eller til et slag 

Krolf til den store fætter-kusinefest. En bålaften og selvfølgelig til overnatning med 

børnene. Den eneste regel er, at opfører sig ordentligt, og at man rydder op efter sig selv. 

Det er der altså et par børn, som ikke har lært endnu, så en opfordring til alle om at tage en 

rolig snak med børn og børnebørn om, hvordan man gør. Og så brug området! 

I 2021 har vi i bestyrelsen planlagt at ville se på, om vi kan skaffe midler fra fonde til at 

udskifte skifertaget over motionsrummet. Det vil løbe op i omkring 400.000 kr. 

Vi søger Syddjurs om tilskud til nye vinduer i Selvtræning, pris 65.000 kr. 

Et tredje fremtidsperspektiv er at få set på, om vi kan lave et aktivitetsområde på jorden 

bag den gamle bankbygning, hvor hjemmeplejen holder til. En multibane beregnet til 

forskellige former for boldspil. Her ligger faktisk et stykke jord ned mod mølleengen, som 

tilhører Borgerhuset. Hos kommunen står ejeren til at være Balle Borger- og 

Håndværkerforening, den senere Balle Borgerforening, men denne er opløst og 

aktiviteterne overgået til Borgerhusforeningen. Pris 200.000 – 300.000 kr. Begge dele er 

langt dyrere, end vi kan magte, så der skal fuld finansiering til, før sådan noget kan lade 

sig gøre. Taget er det vigtigste, for det gamle har det ikke mange år tilbage. 

Og så skal jeg huske at sige, at der snart vil stå BalleBorgerhus.dk som afsender, når I 

modtager mail fra bestyrelsen. Det er et løfte fra sidste års generalforsamling, der snart 

bliver indfriet. Vi har fået en pc, og vi har mailadresse, så nu skal alle medlemmerne 

overføres fra kassererens private pc til foreningens pc. Lidt håndarbejde, så kører det. 

Dette var min beretning. Jeg overlader den til ordstyreren og forsamlingen. 

Finn Harding Sørensen 

 

 

 

 

 

 


