
Generalforsamling 2022 - input til (næst)formandens beretning

Et kig tilbage:
● Den helt store begivenhed er indlysende: Åbningen Viruphuset i november 2021 (et

naturligt før og efter dette.
● Sidste GF blev holdt i juni 2021, da corona forhindrede os i at holde den i april.
● Støtte til fondens forberedelser til den åbning, vi håbede, ville ske august 2021:

○ Vi gennemførte en rekrutteringsproces, hvor Bitten blev ansat som daglig
leder

○ Navngivning: huset gik fra at blive kaldt “multihuset”, som havde været
arbejdstitel i mange år, til at få sit rigtige navn: Viruphuset.

○ Vi hjalp fonden med at skabe opmærksomhed omkring medlemskab af
fitness. Mange valgte at benytte sig af åbningstilbuddet og tegnede et års
medlemskab til fordelagtig pris. Det betød en væsentlig kapitalindsprøjtning,
som kunne bruges til at indkøbe forskelligt inventar til huset.

○ Vi gennemførte forskellige indsamlinger, så vi bl.a. kunne købe møbler til
cafeen og give tilskud til Virup IF’s indkøb af udstyr. Fantastisk at mærke
byens opbakning til dette.

● Vi holdt endnu engang sensommerfest i september. En meget dejlig og velbesøgt
fest for hele byen.

● Megen tid brugt på at være i venteposition, fordi åbningen af huset blev udskudt
flere gange.

● Vi har et par gange husomdelt en folder til byens beboere for at forklare lidt om
processen.

● Endelig kunne vi d. 14. november holde åbningsfest. En kæmpe forløsning. En
både rørende og festlig dag med sang skrevet til lejligheden og mange aktiviteter
som forsmag på det liv, vi alle har drømt om at få i huset.

● Støtteforeningen (i praksis Mads Fredberg) har lagt mange kræfter i at cafeens
forpagtere i gang. Både de første forpagtere, hvor samarbejdet dog blev kort, og her
efter nytår med at finde den helt rigtige nye forpagter, Rune.

● Ingen tvivl om at cafeen er et meget vigtigt element i huset. Her kan alle komme, og
mange i byen har set frem til cafeen som samlingspunkt. Rigtig mange har gennem
årene bakket op om tilblivelsen af Viruphuset. Den fine skinne med navneklodser for
alle folkeaktionærerne, er et synligt bevis på dette.

Et kig fremad og tanker om Støtteforeningens nye rolle
● Støtteforeningens rolle meget forandret. Huset er åbnet og taget i brug af mange.

Støtteforeningens mission har længe været at skabe et hus, som er for alle i
Hjortshøj. En ramme for aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre.

● Bitten, Virup IF, HØJ, og Viruphusets koncertklub har på meget kort tid været i stand
til at få mange aktiviteter i gang. Som Støtteforening kan vi med stor tilfredshed se, at
missionen om et hus for hele byen er godt i gang med at lykkes og blive til
virkelighed.

● Nu handler det om at fortsætte den gode udvikling, som er i gang. Som bestyrelse
har vi en opgave med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt understøtter fonden,
Bitten og husets forskellige aktører.



● Vi skal fortsat også bidrage til at sikre, at økonomien i huset hænger sammen.
Kontingent fra støtteforeningens medlemmer er en vigtig indtægtskilde. Og vi vil
fortsat arrangere den årlige sensommerfest med hjælp fra det trofaste festudvalg.


