
Beretning for kulturhusets  virksomhed i 2014: 

Kulturhuset har stadig mange brugere og den nye bridge klub er blevet en succes hvor også 

sommerperioden bruges til at spille og have kurser i bridge. 

Højskoleaftnerne har nu eksisteret i 5 år og har en trofast skare af sangglade og nyhedssøgende 

mennesker. ”Sommerstart” hvor hele byen deltager blev igen en succes hvor kulturhuset tjente penge ved 

salg af kaffe,kager,vafler m.m. Det pæne overskud skyldes primært  sponsorater fra  Spar  og  de mange 

frivillige som også sponsorerer til dagens salg. 

For første gang forsøgte huset at lave en familiedag hvor flere generationer hyggede sig med aktiviteter 

som  børneloppemarked, trylleri, dyre zoo, langbold, undervisning i hjerteredning, den lokale brandstation 

demonstrerede byens brandbil og spejderkorpsene gjorde lidt reklame. En lignende dag vil forsøges lavet 

igen. 

Kulturhuset tog i efteråret initiativ til at søge om mulighed for at lave en landsbyplan hvor 3 borgermøder 

mundede ud i at borgene fik lavet en ønsketank/plan for hvorledes byen i fremtiden skal udvikle sig.- Ålbæk 

Lysets landsby- er det nye slogan. – Huset bruges således fortsat af de initiativgrupper som er nedsat i 

denne sammenhæng hvor møder holdes jævnligt. Huset er også brugt i forbindelse med at acuthjælperne i 

Ålbæk skal uddannes til fremtidig hjælp ved 112 opkald. 

Husets bestyrelse er også primus motor for affaldsindsamlingen som hvert år afholdes i april hvor ca. 30 

borgere samler affald ind så byen kan præsentere sig pænt. 

Der har været små reparationer af huset og haven har fået en grundig overhaling med fældning af træer og 

der er lavet flis som er uddelt blandt de mange rhododendroner.  

Revy holdet for ”Aalbæk sjøw” har hele vinteren haft øveaftener og er glad for huset . 

Lokalhistorisk samling har stadig et rum på 1 salen  hvor gamle bøger m.m opbevares og møder holdes. 

Vi håber på fortsat god brug af huset og gerne til flere udlejninger. 
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