KastanieNyt
09. september 2020
Efter generalforsamlingen.
Corona-pandemien har også påvirket Kastaniehøj. Først kom nedlukningen af alle aktiviteter i
foråret og der blev helt stille både ude og inde. Så kom Hedensted Skole ”forbi” for at bruge
udendørsfaciliteterne – og de kommer igen i år, med 2 x 10 formiddage!
Nu hvor foreningernes aktiviteter er startet op igen, er det med forskellige forholdsregler og
begrænsninger – særligt for indendørsaktiviteter.
De forskellige forholdsregler betyder også at aktiviteter rundt omkring i byen, ikke længere kan
være i deres vante lokaler. Flere spørger om lokaler på Kastaniehøj og selv om vi gerne vil have
eksterne lejere ind, er der en grænse for hvor hård vi kan og skal presse os selv – særligt i de sene
eftermiddagstimer og om aftenen. Derfor siger vi i nogle tilfælde nej.
Den frivillige rengøring blev drøftet og der er enighed om at fortsætte som vi kender det.
Men det blev pålagt bestyrelsen at undersøge muligheden for at sikre ugentlig rengøring af
toiletter, køkkener og gangarealet, mod betaling. Det vil lette den frivillige rengøringsopgave og
sikre en højere standart (= bedre hygiejne).
På den ordinære generalforsamling den 7. september, blev årets regnskab gennemgået og
godkendt. Hovedtallene kan ses i oversigten herunder, sammenlignet med året før.
Indtægter
Lejeindtægt, egne organisationer
Lejeindtægt, øvrige
Diverse indtægter / gave
Indtægter i alt
Udgifter
Ejendommens drift
Vedligehold og renovering
Investeringer / nyanskaffelser
Diverse og administration
Renter
Afskrivning, solceller
Udgifter i alt
Årets resultat / tilbage til afdrag på gæld
Fra status
Ejendomsværdi, Kirkegade 16
Ejendomsværdi, Smedegade 33
Samlet gæld
Øremærkede midler
Drift konto og debitor

1./7 2019 – 30./6 2020
212.563
60.772
273.335

1./7 2018 – 30./6 2019
248.484
24.358
987
273.829

-57.067
-73.304
-28.229
-2.888
-1.678
-50.000
-213.166
60.169

-60.718
-57.378
-20.304
-4.318
-3.277
-55.000
-200.995
72.834

30./6 2020
3.903.016
325.000
-415.367
100.000
55.945

30./6 2019
3.903.016
-165.340
50.000
51.348

Regnskabet for 2019-2020 er incl. driften af Smedegade 33, som blev købt i regnskabsåret og nu er
en del af det samlede Kastaniehøj.
Der var genvalg til bestyrelsen for Martin Gæbe (De grønne pigespejdere) og Henning Jensen (Y’s
Men) og dermed er bestyrelsen uændret:
Søren Damsbo (formand)
Henning Jensen (kasserer og hjemmeside)
Svend Erik Degn (bygnings- og nøgleansvarlig)
Kim Lunddorf
Martin B. Gæbe
Tak til de mange mennesker som med deres frivillige og trofaste indsats på mange fronter, gør
det muligt at drive Kastaniehøj med en sund økonomi og som et sted med mange muligheder. Det
er bestyrelsens ønske at de enkelte organisationer kan finde plads og muligheder på Kastaniehøj,
for at lave netop de aktiviteter som man ønsker.
Søren Damsbo.

