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Formandsberetning 2020 
 
Pga. Corona blev dette års generalforsamling udskudt til nu. Det betyder at der er gået 1 år 
og 5 mdr siden sidste generalforsamling.  
 
Og hvad har Støtteforeningen så lavet det sidste ca 1½ års tid? 
 
Ret meget faktisk og vi begyndte med, at holde en fantastisk sommerfest . Der kom mange  
mennesker. Der var loppemarked, vejfodbold og masser af musik og ikke mindst var hele 
arrangementet flyttet ned til multibanen. Det fungerede rigtig godt at være der.  
Sommerfesten gav et  flot overskud på ca 35.000 kr som blev toppet op med et sponsorat 
fra Hoppe-Leif på 25.000 kr. 
 
I starten af oktober inviterede vi til lancering af byggeprojektet. Det var en velbesøgt dag, 
hvor Brugsen sponserede bobler til alle og arkitekterne kom og præsenterede byggeriet.  
Til eventet lancerede vi også en ny miniaktie til 500 kr. Jeg må dog konstatere at vi ikke har 
solgt ret mange af dem indtil videre.  
 
Så er der blevet arbejdet med etablering af foreninger, der er flere tiltag undervejs i byen og 
især Mads og Sine har været aktive omkring det.   
 
I december producerede og solgte vi igen julekort. Vi indgik et samarbejde med klubben på 
skolen så de fik en andel af overskuddet ved at sælge dem. Det gav os et overskud på 
11.000 kr 
 
2. Lørdag i december holdt vi byens Julefrokost i forsamlingshuset. Der kom ikke så mange 
som vi måske kunne have ønsket, men det var en rigtig hyggelig aften og festen gav et fint 
overskud på 5000 kr.  
 
I marts holdt vi Hjortshøj-ånden… lige præcis 3 dage dør Mette lukkede hele Danmark ned. 
Også en god dag, med flere foreninger der deltog og hvor vi sørgede for kagebod, 
hoppeborg, ølsalg og alt det praktiske omkring dagen.  
 
I foråret kunne vi så endelig tage første spadestik til byggeriet. Det var egentlig 
Fondsbestyrelsen der afholdt det, men hvor vi fra Støtteforeningen selvfølgelig rullede 
Guldhjorten frem, så der kunne serveres kolde fadøl til de fremmødte. 
 
I forbindelse med at byggeriet gik i gang, fik vi desuden lavet en infoflyer, der blev 
husstandsomdelt i hele byen. Flyeren resulterede i ca 100 nye medlemmer og salg af et par 
folkeaktier.  
 
Året sommerfest i juni blev aflyst, men den dukker nu op her d. 19. I en mere Corona-venlig 
udgave, med tre koncerter. Der er godt gang i billetsalget så vidt jeg er orienteret  og der 
bliver holdt skarpt øje med Covid situationen, som vi håber ikke kommer til at påvirke festen 
alt for meget.  
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Af andre mindre ting der er sket, kan nævnes: 
 

● Vi har fået bygget en version 2 af GuldHjorten, der er lidt nemmere at håndtere. 

● Der har været almindelig drift af Guldhjorten  

● Vi har indgået en sponsoraftale med OK-benzin 

● Der er blevet skrevet flere artikler til “folk i Hjortshøj”  

● Der er lavet en oprydning og opdatering af hjemmesiden 

● Vi har løbende sørget for nyheder på Instagram og Facebook 

● Vi sørger for at have kontakt til vores sponsorer 

● Der er blevet oprettet “Multihusets loppebiks” på Facebook 

● Og vi har et projekt med Hjortshøj merchandise på vej 

 
Alt i alt har det været et stort år for Multihuset. Der er nu ikke længere blot er tale om en god 
idé, men lige nu, er vi jo faktisk i gang, med få Multihuset bygget.  
Jeg glæder allerede til mig til næste generalforsamling i 2021, som vi forhåbentlig kan 
holdes i vores egne lokaler.  
 
 


