
 

Felix beretning 2016 
 

Året har været præget af at Felix’ dna er ble-
vet udfordret af Lejre Kommunes ønske om cen-
tral prioritering af børnekulturen. Det har bl.a. 
medført et pres på Felix om at give Lejre 
Musikskole særbehandling – både i forhold til 
reservation og brug af lokalerne (som faglokale). 
Vi fandt dog et kompromis som hjalp Musik-
skolen i forhold til et akut behov. 

I efteråret kom Kulturudvalget så med et for-
slag til en opdatering af det såkaldte ’Service-
katalog’ – en oversigt over og vilkår for lån af 
Lejre Kommunes åbne lokaler, som bl.a. lagde op 
til en central prioritering af reservation af lo-
kalerne i kulturhusene. I Felix’ høringssvar gjor-
de vi det klart, at vi naturligvis respekterer po-
litikernes opgave at prioritere, men at ingen af 
medlemmerne i Felix bestyrelse var interesse-
rede i at administrere huset under de fore-
slåede vilkår. Kulturudvalget vedtog Service-
kataloget, men med den for os væsentlige æn-
dring, at det ikke omfatter kulturhusene. Vi er 
glade for beslutningen, men tror dog ikke, at 
det sidste ord er sagt i forhold til vilkårene for 
Felix. 

Aktiviteter 

Der har været et stabilt aktivitetsniveau i 
huset, med i alt 850 enkeltlån til 60 forskellige 
lånere i 2016. De flittigste brugere var: LOF 
Lejre (175), Yogatræet (145), Lejre Musikskole 
(105), Lejre Billedskole (75), Lejre Kommune 
(36), FOF Midtsjælland (28). Som det ses af 
oversigterne på hjemmesiden er der heldigvis 
stadig stor spredning i aktiviteterne i huset – 
både indholdsmæssigt og aldersmæssigt, med 
fx Musikskolen og Billedskolen mest for bør-
nene, Spis-i-Felix mest for familierne og Banko-
spil mest for de modne. Yoga – i alle dets mange 
former – er stadig den største og mest popu-
lære aktivitet i huset. 

Lejre Bibliotek, Lejre Strikkesalon, Lejre 
Kunstforening, Lejre Historiske Forening, 
Midtsjællands Vævekreds og Lejre Musik & 
Kultur alle har stået for forskellige foredrag, 
udstillinger og koncerter. 

Felix har (som sædvanlig) også selv stået for en 
række aktiviteter i huset – Sankt Hans, Spil 
Dansk (i samarbejde med Bente Kure), Jule-
marked og Spis-i-Felix. Sammen med skiftende 
køkkenhold har Felix siden 2014 i alt stået for 
26 Spis-i-Felix arrangementer (syv i 2016) og 
lavet mad til ca 2000 personer. 

Udstillinger 

Lejre Kunstforening sørger for at vi har skif-
tende udstillinger på væggene – et meget fint 
samarbejde, som vi sætter stor pris på. I løbet 
af 2016 har følgende udstillet i Felix: Marianne 
Harton (8/1 – 1/3), Josephine Ernst (25/5 – 
27/6), Lene Sandvang (5/8 – 4/9) og Marianne 
Bech (7/9 – 8/11). 

Planer 

Huset indvendigt 

Som et vellykket forsøg benyttede vi i 2016 
’Operation Dagsværk’, hvor 4 gymnasieelever 
kom og hjalp os med at istandsætte mellem-
gangen ved køkkenet. Derudover er Glasburet 
sat i stand og køkkenet er blevet organiseret. 

Bestyrelsen arbejder med forskellige planer om 
forbedring af de fysiske rammer for aktivite-
terne i huset – fx 1) ny belysning i Salen; 2) ny 
gulvoverflade i Salen; 3) trægulv i Atelieret; 
4) renovering af køkkenet, så det er mere vel-
egnet til større arrangementer mv. 

 
Fra Marianne Bech’s udstilling i Felix, 2016. 

(Foto: Per Nørgård) 
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Huset udvendigt 

Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder 
for at gøre Felix mere tydelig som kulturhus – 
bl.a. inspireret af Hvalsø Bio, hvor man jo selv på 
lang afstand ikke er i tvivl om funktionen. Man 
kunne fx forestille sig: 1) en eller anden form 
for kunstnerisk udsmykning af bygningen; 2) en 
facade-skiltning med ’Kulturhus Felix’; 3) at 
pladsen foran bygningen blev omdannet til et 
’kulturtorv’; 4) at hovedindgangen til huset blev 
både mere funktionel og mere markant; 5) en 
informationssøjle (kunne evt integreres i ’tor-
vet’) mv. 

Området 

Derudover kunne det være dejligt at få reno-
veret udearealerne – udover ’torvet’ foran 
bygningen, især området i forbindelse med 
hovedindgangen og gårdspladsen. 

Økonomi 

Felix havde i 2016 i runde tal en omsætning på 
kr 135 000 og en indtægt på kr 205 000, hvilket 
gav et overskud på kr 70 000. De kr 175 000 af 
indtægterne stammer fra hhv kontingenter 
(40 000), låneafgifter (70 000) og driftstilskud 
(65 000), mens de resterende kr 30 000 stam-
mer fra indtægterne i forbindelse med Felix 
egne arrangementer, som samlet set gav et 
overskud på kr 5 000. Vi har brugt kr 35 000 til 
drift og vedligeholdelse. Vores rådighedsbeløb 
var ved årsskiftet kr 305 000. Det skyldes at vi 
har afventet en afklaring af Felix fremtid. 

Vi har desuden søgt og fået bevilget kr 50 000 
fra A.P. Møller Fonden til lyset i Salen (kommer 
først med i 2017-regnskabet). 

Der henvises i øvrigt til Regnskab 2016. 

 

Bestyrelsen 

 Udgifter Indtægter 
Kontingenter  40 000 
Låneafgifter  70 000 
Driftstilskud  65 000 
Arrangementer 25 000 30 000 
Drift & vedligehold 35 000  
Rengøring 35 000  
Forbrug 20 000  
Anskaffelser   
Ombygninger   
Andet 20 000  
I alt 135 000 205 000 
Overskud 70 000  
Rådighedsbeløb 305 000  

Driftsregnskab 201 6 i runde tal (kr) 

Per Nørgård Formand 
Marianne Witzel Næstformand 

Kirsten Ludvigsen Kasserer 
Kit Terpet Sekretær 

Hanne Rasmussen Bygning 
Hanne Engvang Bygning 

Pia Wehner Aktiviteter 
Sidse Wolf Stouenborg Aktiviteter 

Kirsten Kaas Suppleant 
Anne-Mette Hauerberg Suppleant 

Connie Joan Hansen Suppleant 
Ingelise Skov Suppleant 
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Fra Billedskolens Forårsudstilling 2016. 
(Foto: Per Nørgård) 

 
Fra Høstmarked i Felix, 2016. 

(Foto: Per Nørgård) 


