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Formandens beretning   april 2019 -  april 2020 

 
Velkommen. 

 
Vi er pt 444 medlemmer - hvilket er en lille nedgang i forhold til 2019 hvor vi ved årets 
udgang var ca 500 medlemmer  - det var forventeligt da vi til sidste generalforsamling 
satte medlems kontingent op fra 50 kr. til 100 kr. og derfor har regnet med at nogle ville 
stoppe som medlemmer. 

 
I perioden - siden sidste generalforsamling i april 2019 til april i år - hvor Posthuset 
lukkede mere eller mindre ned pga. Covid 19 - har vi haft 628 bookninger. I samme 
periode forrige sæson - april 2018 til april 2019 - var der til sammenligning 403 møder 
og arrangementer.  
Altså godt 200 flere gange har der været brug for Posthuset. 

 
Ud over de faste brugere - der for tiden består af 28 forskellige grupper - hvoraf de 
sidst ankomne bl.a. er: 

• Vågetjenesten 

• Mændenes Frokoststue 
• Natteravnene 

• Nørklerne og 

• Mad Til Alle 
 

bliver huset brugt af mange andre foreninger hen over sæsonen. 
Lige fra diverse grundejerforeninger - Lokalråd - og politiske møder m.m. 

 
Som det fremgår af skiltningen rundt omkring i huset - har Covid 19 restriktionerne 
også her begrænset brugen af huset 

 
og pga. Covid 19 er der flere af vores faste grupper og også andre brugere der må 
aflyse pga. manglende plads. 
Gilleleje Sangkor har fået lov til at bruge Søborg Kirke. 
Posthusets Musikcafe - GribGrydeSkeen og Fredags Slik og Tapas holder pause 
Syng Dig Glad har ikke fundet nogen midlertidig erstatning og flere 
Grundejerforeninger har aflyst eller flyttet deres generalforsamlinger. 
Til gengæld er Kol Koret startet her - de var tidligere på Bakkebo. 

 
 

siden april 2019 har: 
•  Pedersens Maskinværksted lavet og opsat et  galvaniseret gelænder til den 

 gamle trappe indgang fra Stationsvej. 
 

• Skovgård og Frydensberg har givet os hvid maling til læsserampen, som så  er 
blevet spulet og malet. 

 

• Christian havde en spand svensk rød - så skuret er blevet malet og sat i stand og 
vi er flyttet ind. 

 



• Rotary Gilleleje har doneret 7.000kr. til skabe til grupperne i Flygelstuen. 
 

• FOF Nord har givet os 2.000kr til 40 hynder. 
 

• Rotary Græsted har doneret 3.520 kr. til spots så sammen med de 8.000 kr. 

• vi fik for auktionen af Mugge P.'s flotte billede, samt de forventelige 
 indtægter fra sommerens udlån af lokaler til (2019) udstillinger, fik vi ved 
 fælles hjælp indkøbt og opsat spots og skinner til ophæng af billeder i 
 Flygelstuen, Havestuen og noget af Gangen. 

• og i år har Rotary Gilleleje givet os 5.000 kr. til en længe savnet super printer. 
 

• John Mogensen fra Nordkystens  Livredningstjeneste har afholdt 2propfyldte 
Hjertestarter Kurser. Det første forbeholdt Posthusets Frivillige. 

 

• Jens Møllers Boogie Band spillede op til en forrygende støttekoncert for 
Posthuset. 

 

• Kristian Jersing afholdt et super spændende foredrag om Alaska og Kodiac 
Bjørne. 

 

• Per Christoffersen har vist billeder og fortalt om sin spændende tur til Amerika. 
 

• Vi har serveret kaffe, sandwich og kager til diverse grundejerforeninger og LAG´s 
generalforsamlinger 

 

• Vi har deltaget i Senior Festival i Kulturhavnen med uddeling af postkort og 
diverse brochurer sammen med billede karrusel og Postmand Per Gine. 

 
Vi startede i december med en månedlig lørdags Åbent Hus - som Brugsen har givet 
os Gløgg og kaffe kage til, alt efter årstiden.  
Med rundvisning og intro til huset - og med skiftende præsentation af husets grupper.   
Og i den forbindelse er vi også begyndt at sende månedlige breve ud med hvad der 
rør sig i huset af åbne arrangementer - Desværre er begge dele jo sat på hold indtil 
videre. 

 
Sommer 2019 var første gang at Foreningen Gilleleje Gamle Posthus arrangerede 
udstillinger i sommermånederne, hvor der jo ellers ikke er meget aktivitet i huset. Det 
har været et stort arbejde som Posthusets Udstillings Gruppe står for, og som jo 
også står for udstillingerne i vintermånederne. 
Formedels 2.500 kr. for 4 uger, har skiftende kunstnere og kunstnergrupper udstillet 
deres frembringelser i stueetagen Pengene er, som sagt, blevet brugt som hjælp til 
indkøb af udstillings gear. 

 
Dog måtte vi aflyse udstillingen i august måned 2019, da Gribskov Kommune, som 
tidligere aftalt, satte stillads op om hele huset og sandblæste og malede huset, så det i 
dag, efter vores mening, er det smukkeste hus i byen. 
I forbindelse med den udvendige renovering blev det aftalt at vi skulle stå for 
renoveringen og malingen af de resterende vinduer indendørs. 
KÆMPE ARBEJDE som Posthusets Malergruppe med knofedt og hårdt arbejde er i 
fuld gang med. 

 
Samtidig med sommer udstillingerne har der været afholdt hyggeligt Børne  
Loppemarked for byens Børn og forældre om lørdagene.  

 



 
Annika og Claus er i fuld gang med at omdanne haven til den smukkeste 
blomsterhave. 

 
Tak til alle vores sponsorer, uden deres hjælp havde vi ikke stået i så næsten et perfekt 
hus som vi gør i dag 

 
Vi har jo stadig mange gode ideer og ønsker i støbeskeen og er ved at lægge sidste 
hånd på en kæmpe ansøgning til Real Dania - vi fik i sin tid 100.000 kr. fra Real Dania 
til arkitekt hjælp til ombygning af hele 1.salen samt en lydtæt harmonika dør imellem 
Havestuen og Flygelstuen m.m. 
 
 
 
- og så vil jeg godt slutte med at sige tusind tak til Posthusets frivillige, der 
ufortrødent, med godt humør og gå på mod, har skabt og til stadighed skaber disse 
fantastiske rammer der gør at Posthuset er blevet det levende pulserende hus som det 
er i dag. 

 
 
 

    Jette Brinch Nielsen 
 

 


