Felix beretning 2013
2013 har igen været
et rekordår. Huset
benyttes rigtigt
flittigt, og til meget
forskellige formål –
fra meditativ yoga
til svedig zumba, fra
hyggestrik til storstrik, fra individuel
violinundervisning til
15 mands salonorkester. Det er
fantastisk, men også
udfordrende.
Der var i 2013 ca
1000 reservationer
fordelt på 65 forskellige brugere, hvoraf de
250 var udstillingsdage eller bygningsvedligeholdelse. Det betyder mange forskellige brugere
i løbet af en dag, og det kræver stor fleksibilitet, hensyntagen og ansvarlighed fra
brugerne. Og, bortset fra enkelte clash, går det
faktisk forbløffende godt.
Fx en mandag i november:
Ashtana yoga
Yogatræet
Dansk yoga
LOF Lejre
Yoga for alle
FOF Midtsjælland
Sangundervisning
Lejre Musikskole
Tag et jagttegn
LOF Lejre
Generalforsamling
Lejre Billedskole
Fortælling om
Lejre Lokalhistoriske
udskiftningen
Arkiv
Udstilling
Lejre Fotoklub
Der var i 2013 mange aktiviteter om krop &
bevægelse, ikke mindst forskellige former for
yoga – fx: Dans (Lejre Danseforening), Zumba
(Lejre Zumba), Ashtana yoga (Yogatræet),
Dansk yoga (LOF), Yoga (LOF), Yoga for alle
(FOF).
Som noget nyt havde Lejre Musiksole musikundervisning i huset. Gro Akademi benyttede
Felix i en opstartsfase inden de etablerede sig i

egne lokaler i Hvalsø, og Klima & Beskæftigelse
gennemførte flere, længerevarende iværksætterkurser for ledige.
I forbindelse med Lejre Kulturdage 2013 blev
der storstikket et gigantisk kludetæppe, som
med lift blev monteret i toppen af skorstenen.
Tæppet blev hængende til ud på efteråret.
Rigtig flot og sjov idé!
De flittigste brugere var i 2013:
Lejre Musikskole
LOF
Klima & Beskæftigelse
Lejre Billedskole
Gro Akademi
AUM Genesis
Fantasiværkstedet
Lejre Zumba
Yogatræet
Lejre Danseforening
FOF
Farfar’s Drengekor

gange
112
99
60
56
51
34
31
27
22
21
18
18

Markedsføringen af de offentlige arrangementer i huset er en stor udfordring. Vi har
Felix hjemmeside, Felix Nyhedsbrev, og nu også

Felix beretning 2013

Felix Facebook-side. Hjemmesiden trænger dog
efterhånden til en opdatering. Men den nye
Facebook-side er en stor forbedring. Derudover
er lokalaviserne flinke til at foromtale
aktiviteterne.
De mange aktiviteter betyder tilsvarende en del
administration. Bestyrelsen gør vort bedste for
at yde brugerne god service, men det er ind
imellem svært at nå det hele. Vi arbejder
konstant på at fordele arbejdet på flest
hænder – herunder at inddrage andre personer.
Fx klarer Elfinn Larsen stadig den daglige
økonomi.

Huset
Den flittige brug af huset slider og sviner. Vi
gennemførte i efteråret med stor succes en
fælles rengøringsdag. Det vil vi gentage. Bortset
fra lidt betalt rengøring udføres alt af frivillige.
Og det princip vil vi gerne holde fast i.
Af en eller anden grund var væggene i Salen
begyndt at skride fra hinanden, og det viste sig
at være nødvendigt at montere tværgående
stålstænger gennem rummet for at holde
væggene sammen. Det blev lavet i løbet af
sommerperioden på kommunens regning. Det
betød at vi ikke nåede at male gulvet. Vi overvejer en epoxy-belægning på gulvene i hele
hovedbygningen, så vi slipper for den årlige
vedligeholdelse, og så gulvene bliver nemmere at

holde rene. Men det koster!
Stueetagen i Fløjen er blevet lys og rar, er
lydmæssigt isoleret fra resten af bygningen, og
bliver benyttet flittigt. Vi blev dog ikke helt
færdige med at renovere lokalet. Derudover er
der 1. salen i Fløjen, som trænger til en gennemrenovering. Det regner vi med at tage fat på i
2014.

Økonomi
Felix havde i 2013 indtægter på kr 165 000 og
udgifter på kr 105 000, hvilket betød et overskud på kr 60 000.
Indtægterne stammer fortrinsvis fra
driftstilskuddet fra Lejre Kommune
(kr 65 000), låneafgifter (kr 60 000) og
medlemskontingenter (kr 25 000).
De største udgiftsposter er rengøring
(kr 44 000), vedligeholdelse (kr 21 000) og
elektricitet (kr 16 000).
Det relativt store overskud skyldes at den
planlagte videre renovering i Fløjen af forskellige grunde gik i stå. Men renoveringerne i
Fløjen genoptages i 2014.

På vegne af bestyrelsen

Per Nørgård
(formand)

