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Vi er meget stolte af vores Medborgerhus. Det bliver brug til mange formål og der 

går mange gennem huset hver eneste uge i året. 

Huset fremstår velholdt, pænt og rent, og det fungerer i alle de forskellige 

funktioner, der er brug for. Om det er møder, foredrag, gymnastik, fællesspisninger, 

datastue, udstillinger og festligheder. 

I 2018 oplevede vi den glæde, at Regionskommunen havde penge til at udskifte alle 

vores vinduer og døre. Det har hjulpet på den træk og utæthed, der var. 

Vi har også fået en bedre handicapadgang med de fine flisebelagte opkørsler, der er 

lavet udenfor, så man ikke skal op over noget trin, for at komme ind. Så mangler vi 

bare, at have fået gjort noget ved vores toiletter, så de også bliver mere 

hensigtsmæssige at komme til. 

Og så har vi et par utætheder i de lukkede tagrender, som vi håber snarest bliver 

repareret. 

Vi kommer ud af året med underskud, der dels skyldes en mindre nedgang i 

udlejningsindtægter og en stor investering i nyt service, så vi kan dække med ens 

service til 60 personer. Der er også kommet nye rullegardiner over hele linjen. Der 

er stadig penge på kontoen, og det er ikke meningen, at Medborgerhuset skal have 

en masse penge stående på en bankkonto.  

Vi har været på kommunen for at snakke om fornyelse af vores kontrakt, der 

udløber næste år. Vi vil gerne investere i nyt opvaskerum, men vil ikke sætte penge i 

det, hvis det viser sig, at huset fremover skal stilles frit til rådighed for alle 

foreninger gennem Konventus, og vi ikke må leje ud til kommercielle formål, såsom 

fester, begravelseskaffe m.m. Det er her vi henter vores overskud, og får lidt penge, 

som vi kan arbejde med. De faste brugere vi har og som fylder huset gennem hele 

ugen, betaler kun for almindelig vedligehold og rengøring. 

Tejn Medborgerhus drives af et brugerråd, med sin egen bestyrelse, hvor jeg er 

formand. Det hele foregår ad frivillighedens vej. Det er kun vores rengøring Marita, 

der får en lille løn for sit store og omhyggelige arbejde. 

Jeg vil slutte med at sige mange tak til alle, der stiller op og bruger tid på vores hus, 

og tak til alle jer andre der bruger det, og passer godt på det. 

 


