Repræsentantskabsmøde
TIRSDAG, DEN 05. MARTS 2019 KL. 19,00
afholdtes der ordinær repræsentantskabsmøde/generalforsamling i ”KULTURHUSET”, Troels Alle, Munkebo.
Tilstede var 27 personer. 25 foreninger og interessegrupper ud af 39 mulige var repræsenteret, så repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt.
Der blev behandlet følgende DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det kommende år.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
Vedtægternes §4.1. sidste afsnit foreslås ændret således:
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal med følgende dagsorden:
6. Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
På valg er:
Lisbet Munk-Hansen
Ove Eriksen
Peter Heiden
Jette Nielsen
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor. (p.t. Kai Lau)
10. Valg af revisorsuppleant. (p.t. Arne Fokdal)
11. Eventuelt.
Formanden for kulturhuset, Willy Anderskov bød velkommen, og glædede sig over det store fremmøde.
AD 1: Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Egon Gaarde, som konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.
AD 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning:
Vi fik i foråret startet en fremmøderegistrering, så vi kunne dokumentere, hvor mange personer, der i gennemsnit
kommer i huset.
Vi fik udarbejdet en inventarliste, og det er fantastisk, hvad kulturhuset råder over.
Der blev vedtaget en lille, men væsentlig ændring i vore vedtægter der ”lovliggør” vores unikke brugerbetaling.
Vi har endnu engang søgt om råderet over ”skolekøkkenet” og også værkstedet lidt på samme vis som de kort forinden har fået i Birkende. Og vi inviterede kulturudvalget som dog takkede nej. Der er endnu intet afgjort.
Bestyrelsen tog på besøg i Seniorhuset i Odense, et stort og spændende hus.
Vi havde møde med borgmesteren og nogle af politikerne, der lovede at se positivt på tilkørselsforholdene.
Der kom en persondatalovgivning, der dog ikke fik en større indflydelse for kulturhuset, da vi jo ikke registrerer særligt meget.
Desværre måtte vi sige farvel til Solvej der måtte opgive kampen mod sygdommen.
Vi måtte aflyse årets sæsonafslutning på grund af for få tilmeldinger.
Der kom et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik, som vi gjorde indsigelser mod, da vi ikke syntes, at vi (sociale
foreninger) var omtalt i den.

Vi afsluttede fremmødetællingen der viste, at der havde været et gennemsnit på 274 fremmødte om ugen i Munkebo Kulturhus.
10. kl. centret fremsendte et skema, der godtgjorde at de skulle bruge køkkenet betydelig mere end tidligere, og det
medførte en del justeringer i vores skemaer, men det er vist landet rimeligt.
Problemerne med kloakkerne eskalerede og en renovering af fliserne blev sat på standby.
Vi var med bag Vikinge lysshowet, som fik en enorm forrygende succes trods lidt udfordringer.
Vi var igen med i spidsen for Fjordens dag, som blev afholdt i rimeligt godt vejr.
Kloakkerne skulle repareres - først inden september - så inden november - så inden jul, nu tror jeg at det er færdigt
inden marts.
Vi har fremstillet en ny folder med billede af tovholderne og en lille beskrivelse af de mange aktiviteter, der er i
Munkebo Kulturhus.
Vi var på et kursus i fundraising, om det hjalp ved jeg ikke, men vi har dog fået penge til en boremaskine til stensliberrummet.
Beredskabet har været forbi. Det bevirkede, at vi ikke måtte have stole opmagasineret på flugtvejen. Det gav
nogle vanskeligheder, men det er ved at været klaret nu.
Juletræstændingen forløb fint og trafikreguleringen på Kertemindevejen fungerede fint. Der blev uddelt 278 godteposer og et utal af æbleskiver og gløgg.
Beretningen blev énstemmigt godkendt.
AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det kommende år.
Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således:
Først og fremmest skal den gode stemning i kulturhuset fortsætte.
Vi vil fortsat gerne have endnu flere ting til at ske i og omkring kulturhuset – måske specielt torsdag og fredag.
Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med de eksterne samarbejdsparter vi har.
Vores arbejder med at få lavet en ny samarbejdsaftale med kommunen, til erstatning for den tidligere fortsætter. Vi
kan håbe det bliver i år 2019.
Vi vil meget gerne have flere til at føle at kulturhuset er ”deres” – det vil sige, at vi alle tænker ”HVAD KAN JEG
GØRE FOR AT KULTURHUSET FUNGERER OPTIMALT – hvad kan jeg bidrage med. Det er vigtigt, at vi er sammen om
at skabe rammerne, og at vi alle gør vores bedste for at hjælpe til –således også med at sørge for, at der ser pænt
og ryddeligt ud.
Vi har gode køkkenfaciliteter både i skolekøkkenet, men ikke mindst i cafeen, som bliver besøgt af mange af husets
brugere, som heldigvis er rigtig flinke til at rydde op efter sig og stille i opvaskemaskinen, MEN HUSK, at inden ting
sættes i opvaskemaskinen, skal følgende regler følges:
1.Porcelæn skylles af, inden det sættes i opvaskemaskinen.
2.Maskinen må ikke være overfyldt (heller ikke bestikholderen)
3. Det er kun kopper og glas der må vaskes på 29 minutter.
4.Tallerkener skal, uanset at de skal skylles af, vaskes i 2 timer.
Når maskinen tømmes, sørg da for, at man stiller porcelænet de rigtige steder i skabene.
køkkenet skal afleveres i samme stand, som man ønsker at finde det i. Det gælder både skolekøkkenet og køkkenet i
cafeen. Komfurerne skal rengøres efter brug. Tallerkener, glas, bestik m.v. skal gås efter, inden det sættes på
plads. Duge skal vaskes efter brug. HUSK at fjerne eventuelle stearinpletter.
Vi ser FORTSAT på muligheden for at forbedre tilkørselsforholdene for invalide kørsel – udrykning – varekørsel –
adgang for optrædende ved musikarrangementer osv. Desværre er der endnu ikke sket noget. Og forholdene er ikke
blevet bedre med det store kloakarbejde, som er i gang. Vi håber snart der bliver en løsning.
Forslag og plan toges til efterretning.

AD 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for året 2018. Årets samlede indtægter
og udgifter gav et overskud på kr. 10.579,- dels grundet den store stigning i enkeltarrangementer, som primært
skyldes Lindø Dagen. Den samlede likvide kapital pr. 31.12.2018 andrager i alt kr. 187.607,-.
Regnskabet godkendtes.
AD 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
Vedtægternes § 4.1 sidste afsnit foreslås ændret således:
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal med følgende dagsorden.
Vedtægtsændringen blev vedtaget.
AD 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse.
Ove Eriksen aflagde budget for det kommende år. Man forventer indtægter i alt på kr. 62.000 og udgifter på i alt kr.
61.800, samt renteindtægter m.v. på kr. 0,00, hvilket giver et samlet forventet resultat på kr. 200,-.
Dette bevirker, at de nugældende brugerkort pr. halvår fortsætter uændret med kr. 70,- incl. kaffe, uanset om brugerne kommer en eller flere gange pr. uge. Prisen for personer pr. gang for sporadiske brugere, fortsætter uændret med kr. 5,- pr. gang for vedligehold af huset, samt betaling for kaffe kr. 5,- pr. gang.
Budgettet godkendtes.
AD 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
Til bestyrelsen genvalgtes Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen.
Bestyrelsen består herefter af Willy Anderskov, Torben Hansen, Henning Rasmussen, Lisbet Munk-Hansen, Ove
Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen.
På valg i 2020 er Willy Anderskov, Torben Hansen og Henning Rasmussen.
AD 8: Valg af suppleant
Som suppleant valgtes Jytte Bang – på valg i 2020.
AD 9: Valg revisor
Til revisor genvalgtes Kaj Lau. – på valg i 2020.
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år
Arne Fokdal genvalgtes til revisorsuppleant – på valg i 2020.
AD 11: Eventuelt
Der blev rettet en tak til bestyrelsen samt for forholdende i øvrigt. Tilkørselsforholdene blev ligeledes nævnt.
Formanden, Willy Anderskov takkede dirigenten Egon Gaarde for hans indsats og takkede de fremmødte for god ro
og orden.
Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet.
Som referent:
Jette Nielsen

