
 

Felix beretning 2014 
Felix bliver heldigvis til stadighed benyttet 
meget, af mange og til mange forskellige formål. 
Og vi forsøger at følge trit med behovene 
gennem forbedrede muligheder og rammer. I 
2014 blev huset benyttet til over 700 enkelt-
aktiviteter af over 60 forskellige lånere. 

Som det fremgår af statistikken i tabellen er 
LOF Lejre den suverænt største enkeltbruger 
med næsten 150 enkeltaktiviteter. Som noget 
nyt er Lejre Kommune i højere grad begyndt at 
bruge huset – til Lejre Musikskole, Lejre Ung-
domsskole og Lejre Kommune med tilsammen 100 
enkeltlån. Det er dejligt med liv og gang i huset, 
som fx Zumba. Men det er samtidig en 
udfordring fordi lokalerne i Hovedbygningen 
ikke er lydtætte. Så, når der er Zumba i Salen, 
kan der ikke foregå andet i Hovedbygningen. 

Felix har selv stået for en række aktiviteter. 
Ud over de sædvanlige (Sankt Hans, Spil Dansk 
og Julemarked) har vi i 2014 stået for 7 meget 
vellykkede familie Spis-i-Felix arrangementer 
for fulde huse og en dejlig masse børn. 

Derudover har der været 5 forskellige kunst-
udstillinger på væggene i Hovedbygningen i løbet 
af 2014 – se tabellen. Vi er glade for at de 
lokale kunstnere har lyst til på denne måde at 
pynte rummene. Det er gratis at udstille i Felix 
– men det er på udstillernes eget ansvar. 

Huset 

Vi har i 2014 fortsat arbejdet med at forbedre 
forholdene i Fløjen. Vi har revet nogle vægge 
ned, ordnet gulvene og malet væggene, så vi nu 
har ét større lokale i stueetagen med integreret 
køkken i det ene hjørne, samt et større og et 
mindre lokale på 1. sal – kaldet hhv Fløjen 1 (45 
m2 / 25 personer), Fløjen 2 (25 m2 / 10 
personer) og Fløjen 3 (10 m2 / 5 personer). Der 
mangler dog stadig nogle detaljer. 

Vi havde planlagt at hovedrenovere gulvbelæg-
ningen i hovedbygningen, men arbejdet blev sat 
på standby, da der viste sig at være for meget 
fugt i gulvet. Det hidrører sandsynligvis fra 
regnvand på terræn nord for bygningen. 
Kommunen har i vinter etableret et dræn. Men 
vi vil være sikre på at det har hjulpet, inden vi 
går videre med at renovere gulvbelægningen. 

Belysningerne i Salen og i flere af de øvrige 
lokaler skal erstattes af tidssvarende belys-
ninger. Vi skal i den forbindelse overveje mere 
fleksible belysningsløsninger, som giver 
muligheder for velegnede belysninger ved 
forskellige anvendelser. Lyssætningen er i høj 
grad med til at skabe rummet, og godt lys 
støtter anvendelserne af lokalerne. Du kan være 
med til at beslutte de nye belysninger. 

Vi vil gerne have gjort noget ved arealerne 
rundt om bygningen, men da det er Kommunens 
ansvar, kan vi kun ønske. Vi er dog i god dialog, 
og vi håber at der snart sker noget. 

Bruger Antal 
LOF Lejre 145 
Lejre Billedskolen 69 
Lejre Musikskole 67 
Yogatræet 61 
Lejre Zumba 31 
FOF Midtsjælland 30 
AUM Genesis 22 
Lejre Ungdomsskole 20 
Lejre Danseforening 18 
Fantasiværkstedet 17 
Lejre Kommune 15 
Kreativskolen 14 
Allerslev Skole 13 
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Maj Lejre Fotoklub 
Juni MEKITA 
Sep Lejre Kunstforening 
Okt Bente Kure 

Nov/dec Lejre Fotoklub 
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Felix meldte sig for et par år siden ind i for-
eningen Kulturhusene i Danmark. Foreningen er 
dog mest rettet mod kulturhuse hvor hoved-
opgaven for bestyrelserne og personalet er at 
putte indhold i rammerne. Vi tror dog at vores 
koncept passer bedre til Felix og Lejre, hvor 
bestyrelsen sørger for rammerne i tæt 
samarbejde med brugerne, mens brugerne 
udfylder rammerne med indhold. Hvis det ikke 
lykkes os at påvirke foreningen i denne retning, 
melder vi os ud af foreningen. Vi kunne i stedet 
overveje at satse på at etablere et netværk 
mellem ligesindede kulturhuse - fx på Sjælland. 

Økonomi 

Felix havde i 2014 en omsætning på kr 230 000 
og en indtægt på kr 170 000, hvilket gav et 
underskud på kr 60 000. De kr 140 000 af 
indtægterne stammer fra hhv kontingenter 
(30 000), låneafgifter (45 000) og driftstilskud 
(65 000), mens de resterende kr 30 000 
stammer fra indtægterne i forbindelse med 
Felix egne arrangementer, som i øvrigt samlet 
set balancerer mellem udgifter og indtægter. Vi 
har derudover brugt kr 85 000 til indvendige 
bygningsrenoveringer. Vores rådighedsbeløb ved 
årsskiftet var på kr 205 000. 

Der henvises i øvrigt til Regnskab 2014. 

På vegne af bestyrelsen 
Per Nørgård 

 Udgifter Indtægter 
Kontingenter  30 000 
Låneafgifter  45 000 
Driftstilskud  65 000 
Arrangementer 30 000 30 000 
Drift 20 000  
Rengøring 35 000  
Forbrug 20 000  
Anskaffelser 30 000  
Ombygninger 85 000  
Andet 10 000  
I alt 230 000 170 000 
Overskud 60 000  
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Per Nørgård Formand 
Marianne Witzel Næstformand 

Kirsten Ludvigsen Kasserer, sekretær 
Henrik Svanholm Bygning 

Hanne Rasmussen Udstillinger 
Mette Dahm Aktiviteter 
Pia Wehner Aktiviteter 
Kit Terpet Udstillinger 

Johanne Schimming Suppleant 
Ingolf Christiansen Suppleant 

Elise Sørensen Suppleant 
Ingelise Skov Suppleant 
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Høstmarked 2014. (Foto: Per Nørgård) 

 
Renovering af Fløjen. (Foto: Per Nørgård) 


