A AHYTTENS

VENNER!

Aahytten blev opført af Sct. Georgs Gildet i Assens i 1948.
Da gildebrødrene dengang cyklede hertil gennem Aa, kom huset til at hedde Aahytten.
Grunden kostede 1700 kr. og de samlede udgifter til grund og byggeri løb op i hele 19.000 kr.
Huset blev brugt til at sende børn fra Assens på 8 dages ferie på gildets regning.
Denne service ophørte i 1957, da samfundsudviklingen havde overflødigjort den.
Men huset bestod, og udviklede sig til det moderne hus, vi kender i dag.
Gennem alle årene er huset blevet passet og udbygget ved hjælp af frivillige fra Sct. Georgs Gildet.
I de sidste år er medlemstallet i Sct. Georgs Gildet gået stærkt tilbage, og gennemsnitsalderen øget
betydeligt. Gildet blev derfor nedlagt i 2009. For at sikre, at den værdi, der er i huset, forblev under
lokal kontrol, besluttede gildet inden nedlæggelsen, at overføre huset til en selvstændig fond. Herved
fik man mulighed for at oprette en selvstændig bestyrelse, der kunne optage medlemmer udefra.
Fondens fundats sikrer, at eventuelle overskud anvendes til støtte for arbejde med børn og unge.
Den kreds af mennesker, der arbejder med fonden, er desværre blevet både mindre og ældre.
Hvis huset i fremtiden skal bestå som et opholdsted, der giver mennesker i alle aldre mulighed for at
kommer ud i naturen, er det nødvendigt, at kredsen af interesserede bliver udvidet.
Derfor oprettes nu foreningen "Aahyttens venner", hvor alle for et symbolsk beløb på 50 kr. kan
være medlemmer. Medlemmerne af denne forening får et tilbud om en gratis grillaften i løbet af
sommeren, samt mulighed for at deltage i det årlige planlægningsmøde i november, hvor vi får en
frokost eller lignende, og træffer beslutning om, hvad, der skal laves ved huset i løbet af vinteren.
I fremtiden vil nye medlemmer af fondens bestyrelse blive hentet fra "Aahyttens Venner".
Foreningen udpeger en kontaktperson til fondsbestyrelsen, der deltager i bestyrelsens møder.
Hvis du vil være med til at sikre Aahyttens fremtid som fristed for unge og gamle, kan du
henvende dig til en af nedenstående.
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