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  Kettinge Forsamlingshus er her stadig. 
Kettinge forsamlingshus har haft generalforsamling i 

går den 10. marts 2016 og kunne fremlægge et 

regnskab der viste en fremgang i antallet af 

udlejninger på 26% (fra 65 til 82).  

Udlejningerne er af mange slags: Begravelses-

kaffe, foreningsgeneralforsamlinger, private fester , 

julefrokoster, fødselsdage, pensionistforeningen 

/Ældresagen mv. 

Vores vært Peder Larsen har leveret mad til mere 

end 800 arrangementer i 2016 ud af huset og de er 

2 fuldtids, 2 deltids ansatte og så den løse hjælp, så 

der er ca 4 årsværk som det hedder i vore dage. 

Maden ud af huset er til alt fra mejetærskeren og 

roeoptageren til reception i sognehuset og fest på 

Den gamle Gård og Fuglsang slot. 

Kettinge Forsamlingshus drives stadig af en Forening. Oprindeligt var det et andelsselskab, men for 

at beholde fritagelsen fra moms, forlangte myndighederne at det det skulle organiseres som en 

forening, hvis midler skulle gå til et alment formål, hvis foreningen skulle ophøre. Foreningens 

indtægt er udlejningen (og et kommunalt driftstilskud på 20.000,- kr), og udgifterne er bygningens og 

inventarets  vedligeholdelse.  

2016 havde vi indtægter på 61.000,- kr, som er reserveret til udvidelse af elforsyningen ind i huset og 

fornyelse af vandledningen, så vi undgår springvand på gårdspladsen. 

Værten betaler de løbende driftsudgifter – el, vand, varme etc., samt yderligere investeringer i 

køkkenudstyr. 

Foreningens bestyrelse har ydet en stor GRATIS indsats med kalkning, maling, etc, men der er jo 

arbejder som vi ikke selv kan klare.. Og vi har i år fået et nyt bestyrelsesmedlem som afløsning af  

Helge Krag, som efter mange års arbejde har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Tak for din sats. 

Og velkommen til Thomas Fuss, Grønnegadevej 10.  

Vi har været så heldige at vi har en vært i Forsamlingshuset. Peder Larsen afløste i 2012 den 

mangeårige vært Gunver Skov Hansen. Det er ved at være en sjældenhed i vores kommune. I 

vores hjørne af kommunen (Gl. Nysted kommune) er husene blevet ”nøglehuse”, dvs at de kan lejes 

som fest/møde lokaler, men man skal selv finde personale eller gøre det selv. I Gl. Sakskøbing er 

husene solgt til private restauratører – Toreby, Majbølle og Våbensted. På Falster er husene i en 

eller anden grad ejet af kommunen, som også har noget af bygningsvedligeholdelsen, I Idestrup er 

der en driftsform som vores. 

Men vi har et faldende medlemstal i foreningen. Oprindeligt skulle man være 

andelshaver for at kunne leje forsamlingshuset. (Da jeg kom til byen, købte jeg 

et andelsbevis underskrevet af daværende formand Verner Jørgensen og fik 

hos kasserer Ove Juncker formedelst kr. 10,00 – et smukt bogtrykt 

andelsbevis). Når man lejede huset, blev man meldt ind som andelshaver  - 

og betalte de 10,- kr plus et års kontingent på 100,- , og næste år fik man en 

opkrævning på medlemskontingent. 

Denne tvangsmedlemstilgang stoppede vi for en del år siden, men det gør at 

den løbende tilgang af medlemmer ikke løber så stærkt længere, og med en 

naturlig afgang, hvor arvingerne af det gamle andelsbevis ikke altid vedgår arv 

og hæftelser, så må vi appellere til at  

DU BLIVER MEDLEM  

i FORENINGEN KETTINGE FORSAMLINGSHUS– 

meld dig ind hos Peder i Forsamlingshuset – 
eller hos kasserer Stig Nielsen, Bøgevænget 15, tlf 5487 3142 

årskontingentet er 150,- kr   

/ Ramund Kværnø 


