
 

Felix beretning 2011 
Det lokale kulturliv bidrager i høj grad til at defi-
nere det sociale fællesskab, til at skabe medborger-
skab og til at skabe et godt, udviklende, inklude-
rende og robust (lokal)samfund – et godt sted at bo. 
Og ’hvor godtfolk er, kommer godtfolk til’ – en 
positiv spiral. 

Kulturminister Uffe Elbæk har benyttet EU-
formandskabet med EU-initiativet ’Team Culture 
2012’ til at sætte fokus på kulturens betydning for 
samfundets udvikling – ikke kun åndeligt, men også 
økonomisk. Og Lejre Kommune har netop lanceret 
‘Lejrestrategien 2012’ med Kommunalbestyrelsens 
visioner og initiativer til at gøre Lejre til et endnu 
bedre sted at bo – med 1) et sundt samfund med 
berigende fællesskaber, 2) et sundt miljø som 
hovedstadens økologiske forhave, og 3) en sund 
økonomi hvor vi sår og derfor høster. Lejrestrate-
gien lægger i høj grad op til samarbejde med og 
bidrag fra frivillige organisationer. 

Aktiviteter 

Det er så her Felix kommer ind i billedet, med de 
snesevis af personer der på frivillig basis gennem 
deres aktiviteter i Felix er med til at gøre Lejre til 
et bedre sted at bo. Felix har i 2011 været benyttet 
565 gange af 60 forskellige organisationer til 
kulturelle formål af meget forskellig karakter – 
nogle som lukkede foreningsaktiviteter, andre som 
offentlige arrangementer. De flittigste brugere var: 

 gange 
LOF Lejre 55 
Lejre Billedskole 46 
Lejre Kunstforening 44 
TAO 41 
AUM Genesis 40 
Skolen for kreativitet 32 
Farfar’s Drengekor 32 
Billedpuls 29 
Lejre Ungdomsskole 25 
Lejre Danseforening 19 
Lejre Kulturdage 17 
Allerslev Skole 13 
One Earth Group 10 
Lejre Jagtforening 9 
Billedkunstnerne i Lejre 8 
Midtsjællands Vævekreds 7 
Lejre Jazz 7 
Lejre Pensionistforening 7 

LOF har etableret en Lejre-afdeling, som har benyt-
tet Felix flittigt til deres kurser og arrangementer. 
Lejre Billedskole og Skolen for kreativitet og visdom 
havde hver et ugentligt børnehold. Lejre Jazz havde 
udover 2 jam session arrangementer, 4 arrangemen-
ter med jazz af meget høj standard. Lejre Danse-
forening danser lystigt videre fredage aftener. Lej-
re Kunstforening har en fast aftale om at benytte 
hele Felix til udstilling i hele august måned. Derud-
over har især kunstner-medlemmer af Lejre Kunst-
forening beriget væggene i Felix med skiftende ud-
stillinger. Og meget mere. 

Felix har i 2011 (som sædvanlig) selv stået for føl-
gende arrangementer: 

5/3 Fastelavn 
27/3 Spis sammen 
23/6 Sankt Hans 

27/10 Spil dansk dag 
26/11 Julemarked 

De fleste brugere er gamle kendinge, men der 
kommer heldigvis også hele tiden nye brugere til. 
Bl.a. er udearealerne blevet ekstra udnyttet i 2011 
til Sommerbilledskole, Sommermarked og Høst-
festival. 

På Felix hjemmeside er en liste over alle aktivite-
terne i 2011. 

Lejre Kommune har i øvrigt oprettet en web-baseret 
kulturkalender (oplevlejre.dk) baseret på Kultunaut. 

 
Høstfestival 2011 (Foto: Per Nørgård) 
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Huset 

Det er disse brugere der skaber og berettiger Felix. 
Felix’ bestyrelse gør vores bedste for at skabe de 
bedste rammer og administrere brugen af huset 
bedst muligt. Vores muligheder er dog stærkt 
begrænsede af vores og kommunens begrænsede 
budgetter. 

Brugen af huset har hele tiden været baseret på lige 
ret, fælles ansvar og ens lånebetingelser. Alle 
brugere har lige rettigheder til alle lokaler og 
faciliteter i huset. Brugerne har selv ansvaret for 
eventuel offentlig annoncering, for brugen af huset, 
for hensynet til de øvrige brugere og til naboerne, og 
for at efterlade huset så det er klar til de næste. 
Det er brugernes eget hus, og det fungerer generelt 
forbløffende godt. Låneafgifterne er differen-
tierede, men ens for alle. Låneafgiften afhænger af 
omfang og frekvens og forsøges holdt på et niveau 
som ikke bør få potentielle brugere til at fravælge 
Felix. Låneafgifterne fremgår af hjemmesiden. 

 
Kunstforeningen 2011 (Foto: Per Nørgård) 

Bestyrelsen har mange ønsker til forbedringer af 
huset. Øverst på listen står renovering af Fløjen – 
både udvendig og indvendig. Udvendig vil vi gerne 
have renoveret gavlen, så den fremstår lige så smuk 
som den øvrige bygning. Indvendig vil vi gerne have 
både varme- og lydisoleret lokalerne, så de bl.a. kan 
benyttes til at øve musik uden at generer andre i 
huset og naboer. Vi kan ikke selv finansiere denne 
renovering. Vi satser derfor på støtte fra Lokale- og 
anlægsfonden og en fordeling af udgifterne mellem 
Lejre Kommune og Felix. Vi afventer (stadig) en 
afklaring fra kommunen. 

Økonomi 

I 2011 havde Felix indtægter på kr 158 000, 
udgifter på kr 100 000, henlæggelse på kr 40 000 og 
et overskud på kr 18 000. Det detaljerede regnskab 
ligger på hjemmesiden. 

Udgift kkr  Indtægt kkr 
Henlæg 40  Kontingenter 34 
Rengøring 41  Låneafgifter 48 
Arr. 18  Arr. 16 
Div. 41    
Overskud 18  Driftstilskud 60 
 158   158 

Låneafgifterne dækker således som planlagt godt og 
vel rengøringsafgifterne, med et lille overskud på 
kr 7 000. Egne arrangementer balancerer som 
planlagt næsten, med et lille underskud på kr 2 000. 
Henlæggelsen på kr 40 000 er reserveret til den 
forventede renovering af Fløjen. 

 

På bestyrelsens, borgernes og Kommunalbestyrelsens 
vegne tak til alle de frivillige der gennem deres 
engagement i Felix bidrager til at Lejre er et godt 
sted at bo med en sund økonomi. 

Per Nørgård, formand for Felix bestyrelse 

 
Lejre Jazz 2011 (Foto: Per Nørgård) 
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