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Generalforsamling i Hasserisskolernes Lejrhytte 
mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19.30 i Fælleshuset, Kronosvej 10 i Gug 

 

I år kan jeg desværre ikke indlede min beretning med at fortælle om de mange glade elever, 

forældre, lærere, pædagoger og private, der har været på besøg i lejrhytten. På grund af 

Corona-epidemien og de deraf afledte restriktioner sluttede sæsonen 2020, inden den 

begyndte. 

Næsten alle bookinger fra marts til sommerferien blev aflyst. Bookingerne i sommerferien var 

det heldigvis muligt at gennemføre. Efter sommerferien kom nogle klasser på besøg i 

lejrhytten, men allerede i september blev der lukket ned igen. 

Det har været et stort arbejde for Louise at holde styr på alle de aflyste bookinger og 

forsøgene på at lave erstatningsarrangementer, som så også er blevet aflyst. Vi har også lavet 

om på arbejdsgangene i forhold til booking og hjemmesiden, så der nu kun kan bookes på et 

sted, nemlig vores hjemmeside: http://hasserisskolernes-lejrhytte.dk 

 

Det har selvfølgelig også betydet et fald i vores indtægter, som tydeligt kan ses i vores 

regnskab. Vores udgifter er selvfølgelig også faldet, men der er jo nogle faste udgifter, der 

skal betales. Det er dog lykkedes os at komme igennem dette udsædvanlige år uden at få for 

høje røde tal på bundlinjen. 

 

På denne generalforsamling fremlægger vi 2 regnskaber, nemlig regnskabet for det seneste år 

2019-20 og så regnskabet for 2018-19, som desværre ikke blev færdigt til generalforsamlin-

gen sidste år. Vi valgte at få en statsautoriseret revisor til at lave regnskabet for 2018-19. 

Begge regnskaber er revideret og underskrevet af vores 2 revisorer. 

 

Vores kasserer, Susanne, har lavet et kæmpearbejde med at komme i kontakt med Skat, 

Erhvervsstyrelsen, Nets osv. Det gik der en god del af foråret med. Jeg håber, at regnskabet 

for det næste år kommer til at forløbe mere smertefrit. 

 

Jeg vil slutte min beretning med et ønske om, at der hurtigt kommer en vaccine mod Corona-

virusset, for det er næsten ikke til at holde ud, hvis vores dejlige lejrhytte skal stå tom hele 

næste år også. 

 

Birgit Jensen, formand for Hasserisskolernes Lejrhytte  
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