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Felix beretning 2012 

Der er for tiden fokus på de frivilliges roller og 

vilkår i lokalsamfundet, og på lokaldemokratiet. 

Kulturlivet i Lejre Kommune fremstår som et 

forbilledligt eksempel, hvor kulturlivet i høj grad 

drives af frivillige borgere og støttes af kommunale 

beslutninger og rammer. Med Felix som et godt 

eksempel. 

Nu hvor Osted-borgerne også har fået deres 

kulturhus, har Lejre Kommune fem meget forskellige 

kulturhuse – i Hvalsø, Osted, Lejre By, Kirke Hyllinge 

og Lyndby. Det er en kvalitet i sig selv at kultur-

husene er forskellige. Det betyder forskellige 

muligheder og forskellige tilbud. Felix skal således 

holde fast i og udvikle sine særlige muligheder. Men 

samtidig bør vi søge at harmonisere vilkårene for 

brugen af kulturhusene i kommunen. Det har Felix’ 

bestyrelse taget initiativ til. 

Aktiviteter 

Det vigtigste for Felix bestyrelse er at huset bliver 

brugt flittigt og at brugerne er tilfredse. Begge dele 

kræver at huset på alle måder er attraktivt – at 

lokaler og faciliteter er attraktive, og at prisen for 

at låne lokalerne står mål med hvad man får for 

pengene og står i forhold til prisen for alternative 

muligheder. 

Felix har i 2012 selv stået for følgende arrange-

menter: 

23/6 Sankt Hans 

25/10 Spil dansk dag 

1/12 Julemarked 

De mest flittige brugere af huset var i 2012:

 gange 

LOF Lejre 91 

Lejre Kunstforening 85 

Lejre Billedskole 51 

Lejre Musikskole 41 

Farfar’s Drengekor 37 

Skolen for kreativitet 36 

AUM Genesis 24 

One Earth Group 22 

Lejre Danseforening 19 

Lejre Ungdomsskole 13 

Midtsjællands Vævekreds 12 

Allerslev Skole 11 

Lejre Jagtforening 10 

Lejre Pensionistforening 9 

De fleste brugere er gamle kendinge, men der 

kommer heldigvis også hele tiden nye brugere til. 

Bl.a. er Lejre Musikskole begyndt at bruge Felix. 

På Felix hjemmeside er en liste over alle aktivite-

terne i 2012. 

På bestyrelsens, borgernes og Kommunalbestyrelsens 

vegne tak til alle de frivillige der gennem deres 

engagement i Felix bidrager til at skabe et varieret 

kulturliv i Lejre. 

 
Høstfestival 2012 (Foto: Per Nørgård) 
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Huset 

Den største investering i 2012 var renoveringen af 

Fløjen i samarbejde med Lejre Kommune, med et 

budget på i alt kr 250 000, og hvor Felix i 2012 har 

bidraget med kr 127 000 fra vores hensætning og 

kassebeholdning. Vi har fået fjernet ’øjebæen’ for 

enden af bygningen og vi har fået nye vinduer, så 

man nu kan holde varmen i rummet. Der blev ikke i 

første omgang råd til en tiltrængt indvendig 

renovering af rummet – men det kommer! 

Økonomi 

Felix har et meget begrænset driftsbudget. Det 

betyder hård prioritering. Indtægterne kommer fra 

tilskud fra Lejre Kommune (kr 60 000), låneafgifter 

(kr 45 000) og medlemskontingenter (kr 20 000) – i 

alt kr 125 000. Tilskuddet er uændret, låneind-

tægterne er faldet lidt i forhold til 2011 

(kr 48 000), mens medlemskontingenterne er faldet 

væsentligt fra kr 35 000 i 2011. Derudover fik Felix 

doneret kr 6000 fra daværende Super Spar fra salg 

af Lejre Vinen. 

Pengene går hovedsagelig til rengøring (kr 40 000), 

udstyr (kr 24 000), elektricitet (kr 15 000) og 

vedligeholdelse (kr 12 000). 

Udgift kkr  Indtægt kkr 

Udstyr 24  Kontingenter 21 

Rengøring 45  Låneafgifter 45 

Arr. 15  Arr. 10 

Div. 29  Donation 6 

Overskud 29  Driftstilskud 60 

 142   142 

Vi tilstræber at holde låneafgifterne på et niveau så 

de ikke bør udgøre en barriere for at bruge huset, 

og samtidig således at de samlede låneafgifter 

nogenlunde modsvarer udgifterne til rengøring. Det 

betyder meget begrænset professionel rengøring og 

at brugerne i høj grad selv må sørge for rengøringen. 

Vi tilstræber at indtægter og udgifter for vore egne 

arrangementer balancerer – i 2012 dog med et 

samlet underskud på kr 5000. 

Det detaljerede regnskab ligger på hjemmesiden. 

Per Nørgård, formand for Felix bestyrelse. 

 
Strik 2012 (Foto: Per Nørgård) 

 
Renovering af gavlen af Fløjen i 2012 (Foto: Per 

Nørgård) 

 
Janne Lærkedahl og Bente Kure, Spil Dansk 2012 

(Foto: Per Nørgård) 


