Årsberetning 2010
Felix forhandlede i foråret ny Brugeraftale med Lejre Kommune. Formål og anvendelse er
stort set uændret i forhold til tidligere: ’Lejre Kommune stiller bygningen ... til rådighed
for foreningen Domus Felix som et kulturelt samlingssted for kommunens borgere...
Aktiviteterne i huset må ikke have et kommercielt formål, og huset kan ikke anvendes til
private eller erhvervsmæssige sammenkomster. Bestyrelsen for Foreningen kan dog i
begrænset, veldefineret og begrundet omfang dispensere fra dette – fx mindehøjtideligheder i forbindelse med bisættelser, ungdomsarrangementer, særlige anvendelser af
huset i sommerperioder mv.’ Aftalen indeholder dog én væsentlig ændring i forhold til
tidligere: ’Lejre Kommune afholder udgifterne til varme ...’ og ’Lejre Kommune yder et
årligt driftstilskud på kr 54 900 netto (niveau 2010).’ Kommunen har således overtaget
varmeudgiften, hvilket vi er meget tilfredse med, da den udgjorde en stor og usikker
udgift, som vi ikke havde mulighed for at gøre noget ved. Kommunen har til gengæld sat
driftstilskuddet tilsvarende ned, hvilket vi ellers forsøgte at undgå, for at få lidt ekstra
råderum i budgettet.
I efteråret blev Felix’ bestyrelse inviteret til dialogmøde med Lejre Kommunes Udvalg
for Kultur & Fritid. Vi var blevet opfordret til at præsentere vore visioner, så vi udarbejdede et oplæg, hvori vi understregede Felix som et samlingssted for de mange
forskellige kulturelle aktiviteter i lokal området, et mødested for områdets borgere og et
arnested for nye initiativer, og hvor vi lagde vægt på kvantitet – at mange borgere har
glæde af huset; kvalitet – med arrangementer der giver genlyd ud over kommunegrænsen;
og diversitet – at der foregår mange forskellige aktiviteter i huset. Vi måtte desværre
konstatere at Kulturudvalget var mere interesseret i hvordan huset kunne skaffe flere
indtægter. Vi er bl.a. blevet opfordret til at bruge huset som reklamesøjle.

Aktiviteter
Der har i alt været ca 300 åbne eller lukkede enkeltaktiviteter i huset i 2010 – de fleste
med de trofaste brugere af huset.
Som et eksperiment arrangerede en flok ildsjæle (under navnet Bevaring af Regnbuens
Ender) et overflødighedshorn af en høstfest hvor huset, gården og engen blev inddraget
til børneaktiviteter, kunstboder, musik, foredrag mm. Lejre Jazz holdt fanen højt med en
række koncerter af meget høj kvalitet – med bl.a. Ole Koch Hansen, Storm & Mortensen,
Reve Bohéme og Magnus Hjort Trio med Jesper Thilo.
Felix stod i 2010 selv for følgende arrangementer: Spis-sammen med Claus Christensen,
foredrag om Vietnam, koncert med Marie Carmen Koppel, fastelavn, gospel workshop,
Sankt Hans, Spil dansk koncert, klassisk koncert med Ulrik Stærk, foredrag om en retsmediciners arbejde, foredrag om Cambodja og julemarked.
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Huset
I sommeren 2009 blev Bjælkeloftet indrettet til maleaktiviteter, og i sæsonen 2009/10
blev både Atelieret og Bjælkeloftet brugt til maleaktiviteter, hvorved huset kom til at
mange et lokale til andre former for aktiviteter. Alle maleaktiviteterne er nu samlet i
Bjælkeloftet, og det benyttes nu bl.a. af Lejre Billedskole, Skolen for kreativitet og
visdom, Lejre Ungdomsskole og LOF. Samtidig har vi indrettet et lagerrum i kælderen hvor
jævnlige brugere af huset kan opbevare materialer fra gang til gang. Endelig har vi udskiftet opvaskemaskinen til en industrimaskine, der vasker på 20 minutter.
I samarbejde med brugere af huset – Lejre Jazz og Lejre Kunstforening – fik vi af Elseog Knud Erik Byrial Jakobsens Fond bevilget kr 50 000 til indkøb af nyt flygel til huset.
Det tidligere flygel var slidt op, men det havde klart vist sin berettigelse. Vi er rigtig
glade for det nye flygel, som tilfører huset nogle ekstra muligheder, og vi siger tak til
fonden på brugernes vegne.
Vi mangler stadig at istandsætte Fløjen, og vi mangler stadig at kunne tilbyde de unge et
musikøvelokale.

Økonomien
Som det fremgår af regnskabet for 2010 har vi haft en omsætning på godt kr 200 000 og
et overskud på kr 25 000. Kontingenter,låneafgifter og driftstilskud beløber sig til ca
kr 150 000. Derudover er der bevillingen på kr 50 000 fra Byrial Jacobsens Fond. Felix’
egne aktiviteter har haft en omsætning på ca kr 45 000, og balancerer med et lille underskud på kr 2 000. De største udgiftsposter er rengøring (kr 35 000) og anskaffelser
(kr 90 000) – herunder et nyt flygel og en ny opvaskemaskine.
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