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Det er idag 1 år og 1 dag siden vi sidst holdt generalforsamling og det markerer dermed 
også det første år hvor vi i Støtteforeningen kun skal koncentrere os om det vores navn 
antyder, nemlig at Støtte Multihus hjortshøj. 
 
Selve arbejdet med at få realiseret huset, kommunikationen med kommunen, skolen, 
byggerådgiver og andre parter varetages nu af udelukkende af fondsbestyrelsen.  
De yder et kæmpe arbejde i fondsbestyrelsen og heldigvis har vi nu også set et stort resultat 
af arbejdet, da byrådet godkendte projektet i sidste uge.  
 
Tillykke til os selv, til fondsbestyrelsen og til Hjortshøj der nu endelig får et Multihus. 
 
I Støtteforeningen har vi i løbet af året haft flere gode tiltag. Som det første skal nævnes 
Fadølsvognen, som var en idé der blev fostret af Mads. Vognen stod færdig i starten af maj 
sidste år og blev straks en succes, der blev booket og brugt til store og små arrangementer.  
 
Med Fadølsvognen opstod et behov for opbevaring og vi investerede derfor i en container 
som vi har fået lov til at stille ved FDF hytten.  
 
Vi fik i foråret sponseret en Hoppeborg som kan bruges af foreningen selv og lejes ud. Den 
er blevet brugt et par gange hen over året til stor glæde for byens børn. 
 
D. 16. Juni holdt vi sommerfest. På trods af, at det var den eneste regnvejrsdag den 
sommer, så var det en rigtig god dag med vejfodbold, landskamp på storskærm og fest med 
spisning og livemusik. Der bliver lagt rigtig mange frivillige kræfter i at stable festen på 
benene og heldigvis har vi også gode sponsorer, der yder støtte så vi f.eks. ikke skal betale 
for teltleje mm.  
Desværre gav festen kun et lille overskud på 6300 kr, og vi vil derfor være lidt mere 
konservative omkring udgifterne til festen i år.  
 
Efteråret og vinteren var lidt stille med hensyn til arrangementer. Vi havde planlagt en fest i 
forsamlingshuset, men aflyste af forskellige årsager. 
 
Her til foråret afholdt vi til gengæld “Hjortshøjånden” for første gang. Arrangementet har til 
formål at lade organisationer, klubber og foreninger i Hjortshøj få en platform til at fortælle 
om dem selv, samt give interesserede mulighed for at byde ind eller blot finde ud af, hvad 
der eksisterer af frivillige aktiviteter i Hjortshøj.  
Dagen var en stor succes med mange fremmødte og stor opbakning.  
 
Dermed er året gået og vi kan nu se frem til et år, hvor det første spadestik forhåbentligt 
bliver taget.  
Vi har stadig brug for at samle penge ind for at komme helt i mål med Multihuset og håber at 
folk i Hjortshøj stadig vil hjælpe både økonomisk og med frivillige kræfter. 
 



 
 
 
 


