
 

Kulturforeningen AMFI Vestsjællands årsberetning 2013. 

 

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

rækker fra d. 02. november 2009 til generalforsamlingen d. 06. maj 2014. 

Vi har haft et godt år 2013 på baggrund af mange besøgende, et stort engagement og flere nye tiltag. 

Hovedmålet i 2014 er at øge besøgstallet betragteligt.  

Ud over forskellige mindre arrangementer og udlejninger har amfiscenen dannet ramme om: 

- Kirkernes open air gudstjeneste 2. Pinsedag 

- Opera i Provinsen – en koncert med highlights af Verdi – 200 årets fejring 

- Skt. Hans aften med popsangeren Lotte Riisholt 

- Svend Nicolajsens orkester 

- Rock for de unge med lokale bands 

- Dobbeltkoncert med Moonjam og Rugsted & Kreutzfeldt 

I gennemsnit har der været knap 300 gæster pr. arrangement. Det er ikke tilstrækkeligt til at ”holde skinnet 

på næsen” – men vi har haft lave billetpriser netop for i første omgang at tiltrække publikum og gøre stedet 

kendt. Det mener vi er lykkedes. 

Som et nyt tiltag er der afholdt veteranbilaftener hver anden onsdag i lige uger, hvor ca. 35 forskellige 

køretøjer og deres stolte ejere fandt glæde i at mødes. Vi gentager de hyggelige træf hver anden onsdag i 

lige uger startende med kåring af årets bil på AMFI d. 14. maj kl. 2000. Alle er naturligvis velkomne – også 

uden veteranbil. Ofte er aftenerne understøttet af god musik. 

D. 01. maj afslørede vi det andet kunstværk på AMFI. En 2,5m høj pyramide i rustfrit, poleret stål installeret 

med lys, der er tændt om aftenen - The Baltic Gate. Nu er der to stærke værker placeret, og når det tredje 

bliver en realitet, er der virkelig taget hul på ” skulpturparken”. Så har du en god forbindelse og en god ide, 

må du endelig henvende dig. 

Ved hjælp af midler fra LAG og bestyrelsens ihærdige arbejdskraft, her vi etableret et solcelleanlæg på den 

diskret opstillede container bagved servicebygningen. Et væsentligt tiltag i retning af driftsneutralitet. 

Skolerne er tilbudt en skoletjeneste med gratis undervisningsmaterialer i form af plancher og 24 kasser, 

som er meget velegnede til at undersøge land og vand. To skoler har fundet vej, og flere ses gerne at koble 

sig på. 
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Vedligeholdelsen af arealerne har Bjarne Pedersen stået for og takket være en meget fordelagtig 

partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune, kan vi glæde de besøgende med et velplejet område. 

 

Som tak for de frivilliges hjælpende hænder inviteredes de til en beskeden middag, hvor bestyrelsen var 

vært. Det var en meget hyggelig aften. 

Økonomien for 2012 endte med et overskud / underskud på ca. kr. -----------       og en samlet 

egenkapital på kr. ----------. Dertil kommer, at vi endnu ikke har fået udbetalt støttemidler på kr. 65.000 fra 

LAG. Midler, som vi har betalt af kassebeholdningen. Pengene påregnes udbetalt i dette halvår. 

 

Målopfyldelse med tilbageblik og fremsyn     

 De mål, bestyrelsen sætter for AMFI og de ambitioner de afspejler, er vanskelige at tidsfastsætte 

virkeliggørelsen af. Det skyldes i væsentlig grad, at gennemførelsen af nye tiltag for det meste er afhængig 

af økonomi. Det afholder os dog ikke fra at opstille store forventninger og krav til stedets anvendelse og 

kvalitet, hvilket nedenstående målplan er med til at afsløre: 

-   Plangrundlag for graveområdet syd for Bregninge Kirke – sølandskabet.  I forbindelse med 

høringssvar om kommuneplanen 2013 – 2024 afgivet til Kalundborg Kommune i samarbejde med 

Tissø Roklub, Friluftsrådet og Bregninge Beboerforening, har AMFI foreslået etableret et samlet 

tilgængeligt naturområde i det udgravede sølandskab syd for Bregninge Kirke. Et rostadion kan 

realiseres, såfremt det kobles på efterbehandlingsplanen. 

- AMFI scenens optrædende kan ikke fungere uden overdækning, hvorfor vi ved hver optræden må 

leje en overdækning. Det er økonomisk uholdbart på sigt, hvorfor vi satser på at designe en 

overdækning og anskaffe den for egne midler. Der er igangsat en beskrivelse og indhentet tilbud på 

både en lille og en større overdækning, som skal kunne nedtages efter hver forestilling. Ligeledes 

satser vi på afskærmning for vinden ved servicebygningen. 

- Til september forventer vi at kunne vise stjernehimlen for interesserede gæster gennem tre stærke 

stjernekikkerter doneret af friluftsrådet. 

- Den 3. skulptur afventer stadig sin virkeliggørelse 

- Sponsering af lydanlæg 

- Sponsering af en bade- og bådebro 

- Budgetoverskud på mindst kr. 50.000 pr. år 

- Fastholdelse af partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune 

- 5 offentlige forestillinger pr. år 

- 5 udlejninger af scene og eller servicebygning pr. år 

- 10 besøg af skoler og børnehaver pr. år 

- 200 medlemmer  
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Årets arrangementer er planlagt – et program, som bestyrelsen håber og forventer vil falde i god jord. Det 

kan du se i detaljer på hjemmesiden. Som noget nyt kan man til og med i aften købe et årskort til samtlige 

arrangementer for kr. 600 

 

Foruden dette program barsler vi med tanker om korfestival, triatlonstævner og andre 

sportsarrangementer. Området er særdeles velegnet til både løb, cykelcross, kajaksport, svømning m.m. 

Bestyrelsen magter ikke det hele selv og opfordrer derfor til, at man retter henvendelse til os, hvis man 

kunne tænke sig at være arrangør.  

  

Der er nok at tage fat på også udover den daglige drift, hvorfor vi med taknemlighed glædes over 

medlemmernes opbakning samt over støtten fra Kalundborg Kommune til gavn for borgernes oplevelser 

med KULTUR I NATUREN . 

Med disse ord stilles beretningen til rådighed for medlemmernes drøftelse, spørgsmål og bemærkninger. 

 

 

 

Således godkendt på bestyrelsesmødet d.   og behandlet på generalforsamlingen d. 06. maj 2014. 

 

p.b.v. 

 

Dan Bisp 

formand 
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