
Årsberetning 2017 for Kulturforeningen AMFI Vestsjælland 

 

Bestyrelsen for AMFI Vestsjælland har følgende at berette om det 8. år i foreningens historie, som rækker 

fra d. 02. november 2009 til generalforsamlingen i dag d. 08. maj 2018.   

I beretningen for 2016 blev det nævnt, at ” efter de 7 magre år – kommer de 7 fede” – passer det så med 

virkeligheden? Døm selv – nu skal du høre: 

Vores hovedbeskæftigelse er arrangementer på scenen, som var plaget af mange dårlige vejrudsigter, 

hvilket naturligvis lammer folks trang til at gå til koncert i fri luft. På trods heraf, kan vi konstatere balance i 

indtægter og udgifter, og vi fik megen ros for programmet, som bød på: 

- Kirkernes træf 2. pinsedag 

- Kåring af årets bil samt biler på AMFI hver anden onsdag 

- Skt. Hans med Lotte Riisholt og båltaler Ulla Tofte 

- Holbæk Symfoniorkester m. Anders Bircow 

- Ester Brohus – som på grund af vejrliget performede her ved servicebygningen 

- Abba cz 

- Gary Schneider med fortolkning af Leonard Cohen 

Udover egentlige arrangementer vil vi gerne noget mere, og med et andet indhold og tilbud til borgerne – 

også for at være tro mod ” kultur i naturen”. Derfor har vi ansøgt Friluftsrådet om bevilling til en 

kombineret bade/bådebro og været heldige at få en bevilling til formålet, samtidig med, at OJ-fonden 

donerer kr. 10.000,00 som ellers var beregnet til alsang – men den kunne ikke realiseres. Broen vil blive 

indkøbt og opsat i løbet af 2018 

Robanen spøger stadig, og med det tiltag i baghovedet har vi købt en matrikel 5a med direkte adgang til 

søen – netop for at publikum kan komme i første række – ikke alene til at overvære kampen om 

placeringerne i rosport, men forhåbentlig også til andre konkurrencer på bl.a. vand. 

Desværre har vi haft et par indbrud i årets løb. Værst er det gået ud over dørpartierne og dermed 

selvrisikoen på bygningsdelen. Vi har ikke særlig værdifuldt indbo liggende, så det rygtes forhåbentlig, at 

der ikke er noget at komme efter. Dørpartierne er repareret uden at gøre brug af forsikringen, og vi har fået 

egen bygningsforsikring, som førhen var kirkens – nu til en væsentlig lavere præmie og selvrisiko. 

Derudover er det besluttet at opsætte videoovervågning. 

Anskaffelse af en kirkeklokke ser man ikke hver dag. Ikke desto mindre er det lykkedes at erhverve en stor 

én af slagsen. Den er nu renoveret og der er plan om opstilling af en klokkestabel, så vi kan ringe til 

forestilling allerede her i 2018. Klokkens historie vil komme på hjemmesiden. 

En 13m høj fiberflagstang er doneret sammen med flag og line. Der er støbt og flagrejsning finder sted d. 

15. juni på Valdemars dag. 



Der vil blive gennemført flere renoveringer i løbet af 2018, men det vil gå for vidt at tage hul på næste 

beretning allerede nu, så derfor sluttes beretningen for 2017 med at udtrykke stolthed over at seks ud af 

otte mål, der sattes i 2013, nu er nået: 

- Vi ville tage hul på et rostadion 

- Vi ville have en både/ badebro 

- Vi ville fastholde partnerskabet med Kalundborg Kommune 

- Vi ville have mindst 5 forestillinger pr. år 

- Vi ville have mindst 5 udlejninger pr. år 

- Vi ville have en mindre overdækning 

At vi så ikke har 200 medlemmer endnu, men 50 livsvarige - og stadig rækker ud efter en skulpturpark, er 

forhold, der er til at leve med – så længe det går så godt, som det gør. 

Ved årsskiftet havde vi godt en halv million på kontoen. Så vi føler at økonomien er så velpolstret, at vi 

både kan tage imod øretæver og se på en fortsat udvikling. 

Tidspunktet er derfor også kommet, hvor der bør sættes nye visioner og mål for AMFI`s virke. 

Denne positive status skyldes alene et fremragende sammenhold og en forbilledlig arbejdsindsats af 

bestyrelsens medlemmer, hvilket jeg personlig er dybt taknemlig for. 

Også hjælpen udenfor bestyrelsen og Kalundborg Kommunes særlige støtte, skal have den største tak. 

Bestyrelsen ser tilbage på et ---------------------------- nå ja, bedøm selv – og retter opmærksomheden mod 

arbejdet og udfordringerne her i 2018 til gavn for borgernes oplevelser med  

KULTUR i NATUREN på AMFI 

 

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

 

P.b.v. 

Dan Bisp 
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