Kulturforeningen AMFI Vestsjællands årsberetning 2015

Bestyrelsen for AMFI Vestsjælland har følgende at berette om det sjette år i foreningens historie, som
rækker fra d. 02. november 2009 til generalforsamlingen d. 03. maj 2016.
Endnu et tilfredsstillende år er forløbet. 2015 understregede igen, at AMFI har et trofast og engageret
publikum, men vi konstaterer, at det er vanskeligt at øge antallet af besøgende. Publikum er en mærkesag
for AMFI`s fremtid. Skal vi byde på større navne, skal vi benytte bredere reklamefremstød, eller ?? – Det er
spørgsmål, som bestyrelsen har drøftet, og vi har besluttet, at arrangementerne skal lægges for et bredt
spekter af borgerne og med den størst mulige chance for balance i økonomien.
Udover forskellige mindre arrangementer og udlejninger har AMFI dannet ramme om:
-

Kirkernes open air gudstjeneste 2. Pinsedag
Veteranbiler – træf hver anden onsdag i lige uger
Alsang med Frans Rasmussen og korsang
Skt. Hans aften
Birthe Kjær
Lotte Riisholdt
Emmelie de Forest
Rasmus Nøhr

I gennemsnit har der været ca. 250 gæster pr. arrangement. Det er ikke tilstrækkeligt til at holde skinnet på
næsen – men vi har haft lave billetpriser netop for at tiltrække publikum og gøre stedet kendt. Det mener vi
er lykkedes, og billetprisen skal på sigt matche udgiftsniveauet på det enkelte arrangement. Vi fastholder
lave billetpriser i 2016 for at flest mulige borgere har lyst til at få oplevelser på AMFI.
Vi fortsætter med veterantræf hver anden onsdag i lige uger, hvor mange forskellige køretøjer og deres
stolte ejere finder glæde i at mødes til dækspark og kaffe med kage.
Vedligehold og især græsslåning af terrasser og parkeringsarealer er meget kostbart. Derfor har vi
investeret i en slåmaskine, som kan klare denne opgave og det kræver en maskinfører. Ham har vi ikke
fundet endnu, men mon ikke der findes en frivillig ”derude” – det er en sjov opgave. Bjarne Pedersen skal
have tak for flot vedligehold i 2015.
De mange frivillige hænder er en nødvendig og uvurderlig støtte til AMFI`s vedligehold og udvikling, hvorfor
vi har afholdt en beskeden middag for bestyrelse og hjælpere som tak for deres engagement.
Vi har indkøbt en container mere til opbevaring af forskelligt ”skrammel”, som ikke skal ligge at flyde på de
velholdte arealer. Servicebygningen trænger snart til en kærlig malerpensel – og også her råber vi efter et
par flittige hænder. Portalen skal males og der opsættes et logoskilt, der fortæller, at her bor AMFI.
I forhold til ønsket om en robane må man sige, at der er gået meget grus i maskineriet. NCC har givet
tilladelse til gennemgravning mellem to søer, men vandstanden driller. Klimaændringerne har sat sit våde
spor i form af historisk høj vandstand – også i grundvandet og vandspejlet har nu nået scenefliserne. Skal

der gennemgraves, vil vandspejlet stige yderligere 5 cm, og det går ikke. Eneste løsning er en regulering af
vandstanden i hele sø arealet syd for Bregninge. En rørføring til Bregninge å er løsningen. En sikring af
vandspejlsniveauet er afgørende for robaneprojektets gennemførelse og for AMFI`s fremtid.

Økonomien for 2015 hang lige sammen med et overskud på ca. 20.000 kroner

Målopfyldelse med tilbageblik og fremsyn
De mål, bestyrelsen sætter for AMFI og de ambitioner, de afspejler, er vanskelige at sætte tid på
virkeliggørelsen af. Det skyldes, at gennemførelse af nye tiltag er afhængig af økonomi og frivillig
arbejdskraft. Det afholder os dog ikke fra at stille store forventninger og krav til stedets anvendelse, kvalitet
og udvikling, hvilket nedenstående viser:
-

-

I plangrundlaget for graveområdet syd for Bregninge Kirke har AMFI i samarbejde med Tissø
Roklub, Friluftsrådet og Bregninge Beboerforening foreslået etableret et samlet, tilgængeligt
naturområde. En robane kan realiseres, men må afvente løsning af vandstanden.
Bygning af redskabsskur mellem to containere.
Den 3. skulptur venter stadig på at blive opstillet.
Sponsorering af et mindre lydanlæg.
Budgetoverskud på mindst 50.000. kroner pr. år.
Fastholdelse af partnerskab med Kalundborg Kommune
5 offentlige forestillinger pr. år.
5 udlejninger pr. år.
200 medlemmer

Årets arrangementer 2016 er planlagt og det kan læses på hjemmesiden. Det ser godt ud og billetter kan
lægges i kurven på nettet.
Der er nok at tage fat på også ud over den daglige drift, hvorfor vi med taknemlighed glædes over
medlemmernes opbakning samt støtten fra Kalundborg Kommune til gavn for borgernes oplevelser med
KULTUR i NATUREN.
Med disse ord stilles beretningen til rådighed for generalforsamlingen.
Godkendt på bestyrelsesmødet d.
P.b.v.
Dan Bisp
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