
  

Forsamlingshuset i Pederstrup har kun otte medlemmer, og der hersker stor usikker 
hed omkring husets fremtid. Forsamlingshuset trænger til at blive gjort i stand, men 
det kan også komme på tale at sælge det.       

Usikkerhed om 

Pederstrup 

forsamlingshus 

PEDERSTRUP Det lykkedes 
ikke at finde en klaring på 
spørgsmålet om Pederstrup 
forsamlingshus'  fremtid,  da 

der i aftes var Indkaldt til ge-
neralforsamling. 

Der kom så få til mødet, at 
forsamlingen ikke var beslut-
ningsdygtig, og derfor er af-
gørelsen om forsamlingshu-
sets fremtid udsat. Der vil i 
nær fremtid blive indkaldt til 
et nyt møde om spørgsmålet. 
Medlemskredsen omkring 
forsamlingshuset   er   skrum- 

pet ind. Kun otte er i dag op-
ført i medlemsfortegnelsen, 
men blandt beboerne i byen 
er der fortsat en vis interesse 
for at bevare byen og sognets 
samlingssted. Flere er såle-
des indstillet på at løse et 
medlemsbevis, men om det er 
nok til at bevare huset, er en 
anden sag. 

  

PEDERSTRUP Pederstrup 
forsamlingshus har holdt ge-
neralforsamling. 

Der er valgt en bestyrelse 
bestående af Søren Troels, 
Søren Andersen, Karl Johan-
nesen, Åge Lyngsø og Peder 
Th. Pedersen. For en tid si-
den holdtes et,møde om for-
samlingshusets fremtid. Der 
kom man ikke frem til løs-
ninger, som kunne anvendes, 
og mødet var ikke beslut-
ningsdygtigt. 

Huset er i en sådan stand, 
at det er så godt som uanven-
deligt. Det er derfor forbun-
den med store udgifter at 
istandsætte det. Pederstrup 
er ikke så stort et sogn, at  

der er medlemmer nok til at 
gøre denne indsats. General-
forsamlingen vedtog derfor, at 
den nedsatte bestyrelse skulle 
prøve at få dannet en bor-
gerforening og få forsam-
lingshuset fjernet. Så skulle 
grunden overgå, til borgerfo-
reningen, som gå skulle for-
pligte sig til ved beplantning 
eller på anden måde gøre den 
store grund attraktiv, så det 
kunne virke forskønnende og 
mere indbydende end det for-
sømte forsamlingshus. 

Der vil inden længe blive 
holdt en ekstraordinær gene 
ralforsamling om spørgs 
målet. ■>. 
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