Beretning ved generalforsamlingen d. 15. Juni 2021
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har på manse måder været et forfærdetigt år. coronakrisen har jo hærget
overalt, og det har vi også kunnet mårke på ØP.
Vi kom rimeligt i gang med udlejningerne i starten af året, og blandt andet havde vi
en fantastisk koncert med DR's Bigband, som kom i stand i samarbejde med
Langelands Jazzklub. Det var en stor aften med udsolgt hus, og25 musikere på
§cenen. Det vil vi gerne lave noget mere af.
Kort tid derefter blev restriktionerne skærpede, og folk begyndte at melde deres
arrangementer fra, eller flytte dem til en senere lejlighed. Det har været et
"gedemarked" at få logistikken til at passe, så der blev plads til alle dem der har
rykket, måske et helt år. Selv revyforeningen måtte opgive at gennemføre deres
forestillinger. Det har de desværre også været nødt tt i 2021. Revyforeningen er Øp
's stØrste lejer, så det betyder meget for indtægterne når en så stor aktør, ikke kan
gennemfØre. Der var stort set lukket i hele foråret, og først i august og september
blev der gennemført udlejninger. Desværre stoppede det ved udgangen af
september, og huset lå stort set stille resten af året.
Heldigvis har vi ikke noget lønnet personale på øP, men det betyder ikke at vi har
været uden udgifter. Der er altid noget der "kører" på ØP. Der er faste udgifter til
varme, lys, vand og forsikringer, og meget andet. Det har drænet noget på vores
Økonomi, men det kan I se senere når vi kommer til regnskabet.
Nu er der også tyspunkter i historieh, og blandt andet sØgte vi penge til et bedre
lydanlæg. Vi modtog 50.000,- kr. fra Fynske Bank, og 10.000,- Kr.fra Lolland Falster
og Langelands købstæders brandsocietets Fond. Derudover blev der også samlet
penge ind gennem private sponsorer, der igen, igen var villige til at yde et bidrag til
øP.vi fik et godt tilbud fra Dansk Lyd og Lys, som har godt kendskab til huset, både
gennem revyforeningen, og fordiJan Andersen har haft et løbende samarbejde med
dem, gennem årene. Kort og godt, har vi i dag et lydanlæg her i salen, der dækker
vores behov i lang tid fremover. Vi nåede næsten ikke at teste det i praksis før vi
blev lukket ned. Faktisk var det første gang i brug i slutningen af maj i år, men det
viste sig at fungere til alles tilfredshed.
Selvom denne beretning kun dækk er 2O2O,og selvom vi har ligget stille fra
september sidste år, og frem til udgangen af maj måned i år, så må vi også skue lidt

fremad. Alle håber jo nok på, at vi kommer tilbage til noget nær normale tilstande
efter Corona krisen, og vi kan allerede nu se at folk igen begynder at have mod på at
holde deres fester. Vi får nu igen mange forespørgsler, og der er kommet gang i
bookningerne, ja- nogle booker helt op til 5 år frem. Så må vijo håbe atØp stadig
står på soklen til den tid.
I bestyrelsen har vi diskuteret mulighederne

for at etableret en eventgruppe, som vil
prøve at tage sig af de henvendelser der løbende kommer til os, om mindre
ko nce rte r, teate rforesti I I i nger, fortæ leaft ene r, m. m.
Det er et ønske at få gang i flere af den slags arrangementer, og det mener vi at en
uafhængig gruppe sagtens kan arbejde med. Der kan måske også bevilges lidt penge
til at arbejde med, og sådan en gruppe kan sagtens arbejde uden om bestyrelsen.
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Jeg vil slutte med at sige, at Øp kun kan fungere på grund af udlejningerne, og bidrag
fra vores medlemmer, såvel private -, som vores KLUB 100 medlemmer, men i lige så
høi grad på grund af det store arbejde som vores frivillige folk, ingen nævnt, ingen

glemt, bidrager med.
Uden Jeres indsats er det svært at se hvordan Øp skal blive ved med at være det
bedste, og flotteste forsamlingshus på Sydfyn. Det viljeg gerne sige mange tak for.
Lad os håbe, at2O2L og årene
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derefter bliver bedre end det år vi er kommet ud af.

