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Generalforsamling i Byhusforeningen tirsdag d. 17. august 2021 kl. 18.30  i Nysted Biograf-Teater 
Efter generalforsamlingen bydes på lidt mad, og for alle kommende og nuværende frivillige er der 

orienteringsmøde vedr. den kommende sæson 
______________________________________________________________________________ 
 
2020 var et år i pandemiens tegn. Dette mærkede vi selvfølgelig også i Byhusforeningen. 
 
I marts blev det meste af landet lukket i en længere periode, og i en endnu længere periode måtte 
Byhusforeningen indstille alle aktiviteter.  
 
Da vi fik lov til at åbne igen var det med forskellige restriktioner. Nogle af dem gjorde, at vi kunne vise film under 
kontrollerede forhold, at vi kunne afholde koncerter med halv belægning, mens udlejning blev umulig, da der 
kun måtte samles et bestemt antal mennesker, som gjorde at al udlejning blev aflyst. 
 
Alt dette betød, at vi manglede vores normale indtægter, mens vores udgifter stadig skulle betales. 
Vi kunne ikke komme ind under de puljeordninger, som blev oprettet af staten, men sendte i stedet en 
ansøgning til Guldborgsund Kommune, hvorfra det lykkedes os at få bevilget 20.000 kr., som specielt var 
målrettet vores manglede koncertindtægter pga. restriktionerne. 
Udover dette blev vi endnu engang tilgodeset af Thorkild Høeghs Mindefond, som ”sendte” 10.000 kr. til 
Corona-støtte og 10.000 kr. til nye bordplader. En stor tak til Guldborgsund Kommune og Thokild Høeghs 
Mindefond. 
 
En tak til vores mange frivillige medlemmer, som har haft noget mindre at lave i 2020, men som har været med 
til at skulle håndhæve alle forhold som at spritte, holde afstand og mundbind m.m. 
 
Vi håber alle, at vi mere eller mindre kan vende tilbage til ”normale” forhold, så Byhusforeningen kan genoptage 
sine aktiviteter i fuld omfang, som gør at vi igen kan få gode oplevelser i Nysted Biograf-Teater. 
 
Bestyrelsen kigger fremad og håber, at alle medlemmer og frivillige vil være med til støtte op om foreningen og 
dens aktiviteter i den kommende tid. 
 
 
 
 
      Byhusforeningens bestyrelse 
      Henrik Juul 
      Jørn Poulsen 
   Lisbeth Riber 
      Kristian Due Andersen 
      Henrik Petersen 
 
Kommende koncerter      Kontingent   
24. september Grace James       Personligt 200.kr. 
22. oktober  Juncker Band     Forening 600 kr. 
18. marts Bobo Moreno 


