Kirsebærlaug med eget toilet og mødelokale
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Først var det frysehus, så blev det omklædningsrum og
klublokale  nu er det japansk toilet i tilknytning til den
japanske have
Onsdag aften var en god aften i Nees. Da kunne det lokale Kirkebærlaug holde generalforsamling og
samtidigt glæde sig over, at den nu også råder over eget toilet og mødelokale.
Kirsebærlauget har nemlig fået 148.000 kroner gennem den grønne ordning, som de har brugt til at
købe det tidligere frysehus i Nees, som gennem årene har levet en omtumlet tilværelse. Da alle
begyndte at få kummefrysere, blev frysehuset opgivet og i stedet indrettet til toilet og
omklædningsrum i forbindelse med den lokale skole og stadion. Siden har det været brugt som
klublokale for den lokale krocketklub, men efterhånden er interessen for krocket også ved at svinde ud
blandt Neesboerne.
Derfor fik kirsebærlauget lov til at købe huset, der ligger lige ved siden af den japanske have, som
lauget også driver. Lauget har derfor anvendt pengene til at indrette det gamle frysehus til toilet og til
et lille mødelokale, hvor bestyrelsen kan holde sine møder. Japanske Tomiko Mortensgaard, der driver
forretning i Nees med japanske møbler, har indrettet huset i japansk stil, men til gengæld fik hun også
lov til at klippe snoren til det lille lokale, da det onsdag aften blev taget i brug for første gang. Det
skete umiddelbart, før Kirsebærlauget kunne holde sin årlige generalforsamling, hvilket dog foregik i
den gamle skole med knap 40 deltagere. Det var trods alt for mange til, at de kunne være i det lille,
nyindrettede mødelokale.
Åbningen blev dog festligholdt med ikke blot snoreklip, men også med japanske lanterner på terrassen
uden for huset.
Og så er den faktisk ikke helt færdig alligevel.
»Vi mangler lige at få lavet svaj på taget og give den et lille tårn i japansk stil. Vi må se, om vi ikke
kan finde pengene til det,« sagde Emanuel Fabricius, der er formand for kirsebærlauget, der nu ser
frem til, at de 170 plantede, japanske kirsebærtræer i Nees blomstrer til maj.
Sidste år havde den japanske have 1100 gæster.

