Julen 2021
Året der gik.
Bestyrelsen i Sjællands Odde Aktivitetshus ønsker alle medlemmer
og andre støtter, ja alle på Odden en god jul og et godt nytår, og
samtidig vil vi gerne fortælle lidt om, hvad der trods de lidt specielle
forhold i disse Coronatider, er foregået i og omkring huset.
Vi har haft et par arbejdsdage, hvor bestyrelse og andre frivillige har
ordnet udenoms arealerne. Det betyder at der er klippet hæk og
beskåret træer mm og på legepladsen er gyngerne og mange andre
ting nu repareret.
Vi har fået en ny havemand, Jens, der sørger for at græsset altid er
klippet.
Per og Michael har klaret mange indendørs ting i huset og sørger for at der altid er lys og
varme i hele huset.
Og så har vi fået en ”flagmand”, Per, der hejser flaget på de officielle flagdage og andre
mærkedage.
Birgit klarer bogføringen og har arrangeret fællesspisning, når restriktionerne tillod det og
står i øvrigt for udlejning af foreningslokalerne dels for Oddens foreninger, som ikke har
egne lokaler og dels så ligger Odden godt for møder mellem jyder og københavnere.
Det er også stadig muligt at booke massage hos Lisbeth Polmer på 1.sal.
Rengøringen har vi også på plads. Det er muligt, fordi vi pr. 1/9 har indgået en aftale med
kommunen om, at deres hjemmeplejegruppe, kan bruge vores lokaler til møder og
frokostpauser og andre nødvendigheder.
Der er opsat nye toiletter på 1.salen og foruden det er blevet ”voksentoiletter” har vi også
reduceret vandspildet.
Der er lagt nye klinker i ”kommunekontoret” i kælderen, og vi har indkøbt et billardbord.
Nu mangler vi bare at få opsat døre og fodpaneler. Det koster, men vi er så heldige, at vi
har fået en del af beløbet fra Lokaldemokratiudvalgets Fællesskabspulje.
I det hele taget har vi fået nogle gode ”julegaver” i år.
Vi har tidligere på året modtaget tilskud fra Lion`s 25 års jubilæumsuddeling til at
istandsætte taget på bålhytten og tilskud fra Friluftsrådet til at etablere et shelter, og som
den sidste har vi lånt en klokke af kommunen, den klokke som Trundholm kommune
sikkert har fået af Molslinien, da rådhuset blev indviet. Vi syntes den hænger bedst på
Odden. Molslinjen er jo en del af Oddens historie og navnlig for alle, der har haft et
arbejdsliv der.
Nu håber vi bare på bedre tider, så vi kan få gang i nogle aktiviteter i kælderen, billard,
bordtennis og dart – mulighederne er mange.
Vi takker for jeres støtte og håber den vil fortsætte i 2022.
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