
 
 
 

Beretning ved generalforsamlingen d. 28/4-2022 
 
 
 

Som alle ved, så slap vi året 2020 i Coronaens tegn. Vi håbede at 2021 ville blive bedre. Det 
blev det på mange måder også, selvom vores første egentlige udlejning først fandt sted i 
slutningen af maj måned. Før dette tidspunkt havde vi kun nogle små og nærmest sporadiske 
udlejninger. 
Det værste der skete var, at Langelandsrevyen måtte opgive at lave deres forestillinger. Det 
gjorde nas på økonomien. Det var 2. år i træk at vi måtte se vores største lejer, ude af stand 
til at gennemføre revyen. Det var rigtigt kedeligt, både for dem, såvel som for os, og et 
publikum der havde set frem til denne traditionsrige begivenhed. 
Der var andre planlagte arrangementer i den periode der heller ikke kunne gennemføres. 
Nogle blev forsøgt flyttet, og andre blev simpelthen opgivet. 
 

På trods af den relative korte tid der var tilbage af 2021, lykkedes det alligel at gennemføre 
ca. 50 udlejninger. Omstændighederne taget i betragtning, et pænt resultat. Det skal nævnes, 
at vi ekstraordinært så os nødsaget til at holde åbent i Juli måned, både fordi vores økonomi 
trængte til at blive polstret lidt, og fordi der var opstået en vældig efterspørgsel på vores 
smukke og billige lokaler. Det blev til 5 udlejninger i den måned. Lad mig lige indskyde, at det 
også var fordi vores damer i rengøringsafdelingen nikkede Ja- til at deltage, at vi kunne holde 
åbent. 
 

I sidste halvdel af året blev der åbnet mere fra myndighedernes side, og derfor kunne vi både 
være værter ved et stort anlagt valgarrangement som TV2 Fyn lavede, med et propfuldt hus, 
og senere lægge hus til 2 koncerter.  
Koncerterne med SAMSØ PINK FLOYD, og MICHAEL FALCK, blev afviklet i samarbejde med 
Rudkøbing Musikforening. 
 

Selvom huset har været delvist nedlukket, så har bestyrelsen arbejdet på de indre linjer. 
Først ansøgte vi LEF om hjælp til at udbygge vores lydanlæg, og det udløste en donation på 
27.000,- kr. Der blev også sendt en ansøgning til Albani Fonden på næsten 400.000,- kr. til et 
nyt, og meget tiltrængt tag over scenen. De syntes ikke at det lige passede til deres ideer, så 
det blev ikke til noget. Endelig blev det muligt at ansøge Lolland-Falster og Langelands 
Købstæders Brandsocietets Fond, om 185.000,- kr. til et lysanlæg. Det ønske blev til gengæld 
efterkommet, dog først i starten af Januar i år, men det er allerede etableret sammen med 
en del andre ændringer på scenen, og har allerede været i brug ved årets revy.  
 

Vi har foretaget nogle nødvendige udskiftninger i huset. Blandt andet har vi været nødt til at 
udskifte et af vores store køleskabe i kælderkøkkenet,  og så har vi ved flere lejligheder kunnet 
se, at projektoren der hænger her i loftet, havde sine vanskeligheder med at stille skarpt.  
Undersøgelser viste, at den simpelthen var blevet for gammel. Det er utroligt så hurtigt 
udviklingen går, men det blev besluttet at købe en ny Laser Projektor, der helt lever op til de 
krav der stilles, når vi f.eks. afholder kommunale-,  og andre offentlige møder og 
arrangementer.  



Da vi har øget udlejningen af  Borgerstuen til et firma der hjælper mennesker tilbage til 
arbejdsmarkedet, viste det sig også nødvendigt at opsætte et motoriseret lærred her også.  
 

Konklusionen må være, at vi nu er rigtigt godt rustede til de mange typer af arrangementer 
huset kan bruges til, i hvert fald indtil det ikke længere er tilfældet. Vi kan godt  se at brugen 
af huset, er begyndt at sætte sine spor. Siden vi åbnede i 2015, har over 13.000 mennesker 
været gæst ved et eller andet arrangement i huset 
 

Vi måtte også se nogle udskiftninger på bestyrelsesposter. Først måtte vi sige farvel til Åse 
Lyhne Skov, der efter mange år måtte kaste håndklædet i ringen. Åse var  en af dem der var 
med fra allerførste færd, og har været en kapacitet i opbygningen af huset. Vi var heldige, at 
Steffen Larsen trådte til, og nu har overtaget sekretærposten. Senere på året måtte vi også 
sige farvel til Grethe Sejrup, som også har været i bestyrelsen i mange år. Grethe fik nogle 
udfordringer med helbredet, som hun ikke kunne sidde overhørig.  
Vi var så heldige, at Torben Tranberg trådte ind i stedet, og i kraft af hans baggrund, har vi 
fået bedre styr på vores administration. 
Jeg vil ikke undlade at nævne vores trofaste medlemmer, både de private, såvel som vores 
KLUB 100 medlemmer, som år efter år betaler kontingent og er med til at holde gang i det 
fællesskab som Ørstedspavillonen er. Det er et vigtigt element i hverdagen, at vi kan køre 
med en nogenlunde stabil økonomi. 
 

Jeg har sagt det før, men jeg siger det igen. Hvis vi ikke havde daglig hjælp af alle vores 
frivillige, så gik det bare ikke. Vores rengøringsteam, som laver et formidabelt arbejde, vores 
håndværkerteam der går og laver en masse småting, og endelig vores folk der kommer og 
stiller op til, og tager ned efter arrangementer. Det er alle disse folks arbejde der gør, at vores 
gæster, alle som én udtrykker glæde over at gæste vores hus. 
 

Lad os håbe at vi er ovre alle fortrædelighederne med Covid 19, og ønske hinanden tillykke 
med Ørstedspavillonen. 
 
Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse for arbejdet i året der er gået 
 
Venlig hilsen 
Torben Tørnqvist 
Formand 
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