Glostrup 11. oktober 2020

Beretning 2020
Velkommen til repræsentantskabsmøde afholdt på et alternativt tidspunkt, og tak for accept af flytningen.
2020 har foreløbig været præget af Covid 19, som lukkede centret helt en periode fra 11 marts til slut maj.
Det har medført en del aflysninger, heldigvis har mange valgt at tage imod tilbuddet om af flytte deres
lejemål til næste ar. Vi er ved at søge støtte fra den støtteordning, der dækker de faste omkostninger i den
periode centret har været lukket. Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt et overblik over hvad
lukningen kommer til at koste.
Det har været en svær periode med mange modstridende informationer framyndighederne.
Status på lejemål:
Lejemål 2019: 58 lejemål – kr. 472.950 – rengøring kr. 103.500
Lejemål 2020: 38 lejemål – kr. 278.370 – rengøring kr. 68.300
Aflyste lejemål grundet Covid 19: 33
Foreløbige lejemål 2021: pr. 1/8-20 er der 32 lejemål – kr. 253.150 – rengøring kr. 58.150
Herudover er 4 lejemål pr. år reserveret centret selv til møder og arbejdsweekend
Der har i løbet af året været en del løbende vedligeholdelse på centret.
Blandt større opgaver der er løst det sidste år kan nævnes.
Pejsesal renoveret og sofagruppe opsat
Efter klager fra naboer er blevet sat ”Adgang forbudt” skilte op som markere hvor vores grund slutter
Lys på parkeringsplads sat op
Defekte tagplader udskiftet
Det største fokus i visionsplanen har været på at få den nye hjemmeside gjort klar til drift.
Hjemmesiden vil blive gennemgået senere når kaffen bliver serveret.
Igen i år havde vi fælles nytårskur mellem centret og distriktet, desværre med meget lille fremmøde.
Distriktet har næste år valgt ikke at holde fælles nytårskur. Bestyrelsen arbejder på en nytårskur og vil efter
næste bestyrelsesmøde melde ud hvad der bliver.
Status på visionen er at vi har nået en del at de ting der sat en vision for, specielt har det været fokus på at
opdatere vores synlighed udadtil med centermærke og ny hjemmeside. En et andet afsluttet punkt i
visionen har været opdatering af køkken/spisesal. Vi senere på efter året have en visionsaften, hvor
bestyrelses vælger hvilke punkter fra visioen der skal være de næste i fokus.
Distrikssommerlejren der skulle være afholdt i år er grundet Covid 19 blevet udskudt til næste år. På lejren
skulle der have brugt tid på at starte en klan for centret op, som kan være med til udvikling og drift.
Arbejdsweekenden blev også aflyst, derfor er der opgaver som skulle være løst som er blevet udskudt.
Derfor er ikke planlagt større nye opgaver, da vi har en del projekter i gang som vi vil have afsluttet inden
nye påbegyndes
Samlet set synes jeg det sidste år har været udfordrende., og spændende. Jeg synes fremtiden for centret
ser lys og spændende ud, til trods for årets udfordringer.
Jeg vil godt takke bestyrelsen, distriktet, Tina som hytteinspektør og Laila som administrator for et godt
samarbejde gennem det sidste år.
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