
 

Kulturforeningen AMFI Vestsjællands årsberetning 2012. 

 

Bestyrelsen for AMFI Vestsjælland har følgende at berette om det tredje år i foreningens historie, som i 

dag rækker fra d. 02. november 2009 til generalforsamlingen d. 01. maj 2013. 

 

Året 2012 bar præg af en fortsat bestræbelse på at skabe de bedste fysiske rammer for at opfylde vores 

mission om ” at give borgerne berigende, kulturelle oplevelser af enhver art,” hvor det blev også til 

arrangementer, som vi kunne glædes over. 

 

Således kunne vi afsløre Finn Lerkenfelds stenpyramide d. 19. april 2012, hvor 50 indbudte gæster 

indfandt sig. De fik taler, musik, pølser, rødvin og den smukke skulptur til øjet. Der blev sat gang i 

skulpturparken, og den næste er netop i dag blevet indviet. Nummer tre i rækken venter nu blot på at 

springe ud – og vi har en skulpturpark. Som skal være med til at forhøje ”smagen” på AMFI. Den 

traditionelle pinsegudstjeneste afholdtes d. 28. maj. 2012 og inden Skt. Hans aften, som besøgtes af ca. 

500 bålhungrende borgere, blev AMFI fremvist for 4 forskellige interesserede hold gæster. Desværre 

måtte vi aflyse den planlagte operaforestilling d. 25. august. Årsagen var manglende tilslutning med et 

forventet underskud på ca. kr. 50.000 til følge. Det ville bestyrelsen ikke risikere. Men nu er 

forestillingen atter på skinner og bliver ikke aflyst - takket være en meget fornuftig partnerskabsaftale 

mellem AMFI og Kalundborg Kommune. Kulturdøgnet d. 08. og 09. september blev en stor succes 

med ca. 1000 udøvende deltagere. Vi valgte selv at stå for catering og udskænkning, hvilket var med til 

at give en pænt overskud. DN holdt årsmøde her i huset. Lokalbestyrelsen og de fremmødte omtalte 

stedet meget rosende, hvilket naturligvis er med til at skabe det image, som vi stræber efter. 

 

2012 bød også på en anden rose – i form af en arkitekturpris tildelt af Kalundborg Kommune for husets 

prægtighed og funktionalitet. En messingplade opsat udenfor bevidner hæderen. Containeren, som ses 

umiddelbart bag ved servicebygningen, er doneret af NCC og rummer udstyr til undervisningsbrug. 

Skoler og børnehaver kan booke besøgstider og frit benytte udstyret. Det er behørigt aflåst og nøgle 

kan afhentes hos Per Isaksen. Det kan du læse mere om på den nyrenoverede hjemeside, som er gjort 

mere brugervenlig og oplysende.  

 

Målene for 2012 blev sat med 7 ambitiøse hovedmål, – og hvordan gik det så: 

 

- På sigt – det nås ikke i 2012 – at tilføre AMFI 10 arrangementer pr. år. Vi nåede 4. 

- Have 5.000 besøgende gæster pr. år inkl. dagturister udenfor arrangementer. Gennemført. 

- Tælle 200 medlemmer. Vi nåede? 

- Have mindst kr. 50.000 i kassebeholdning. Gennemført 

- Vedligeholde anlægget omkring scene og bygning som en veltrimmet park. Gennemført. 

- Opstille en container til undervisningsmidler. Gennemført.  

- Fastholde Kalundborg Kommunes tilskud til vedligehold. Gennemført via partnerskabsaftalen. 

 

Denne facitliste er bestyrelsen særdeles stolt over at kunne præsentere – et resultat, der kun opnås ved 

mange medlemmers, firmaers og Kalundborg Kommunes hjælp – såvel håndens som donationens. 

 



Der er afholdt bestyrelsesmøder ca. én gang om måneden – og de trækker ud. Ikke på grund af 

langsommelighed eller kompetencemangel, men alene fordi der er mange opgaver til få hænder og 

hoveder. 

 

Målene for den næste periode vil række til 2015 eller længere. Vi bliver nød til at tænke langsigtet og 

strategisk for til stadighed at udvikle muligheder og oplevelser. 

 

 

- Plangrundlag for graveområdet syd for Bregninge Kirke til rekreative formål 

- 5 offentlige forestillinger på amfiscenen pr. år. 

- 5 udlejninger til private, foreninger eller firmaer pr. år. 

- Solcelleanlæg på container. Opstilles i foråret 2013 

- Fastholdelse af det kommunale tilskud på kr. 200.000.  

- Budgetoverskud på kr. 50.000 pr. år. 

- 10 besøg af skoler og børnehaver for udnyttelse af tilgængeligt undervisningsmateriale 

- 200 medlemmer. 

 

Økonomien  
 

 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer for jeres støtte, tak til Bjarne Petersen for veludførte 

vedligeholdelsesarbejder og til Kalundborg Kommune for støtten hertil. Uden bestyrelsens ihærdige 

indsats var vi ikke kommet til dette i alt positive resultat. Tak. 

 

Et år forløber ufattelig stærkt især i forhold til at nå at indfri alle de forventninger og ideer, der råder på 

dette sted – et nyt år venter på drivkraft, arbejde og oplevelser, hvor vi gerne skal have endnu flere med 

i det daglige arbejde. 

 

 

Således godkendt på bestyrelsesmødet d. 02. april 2013 og behandlet på generalforsamlingen d. 01.maj. 
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