Referat af Repræsentantskabsmøde i Munkebo Kulturhus
Tirsdag 1. marts 2016 afholdtes der ordinær repræsentantskabsmøde/generalforsamling i ”MUNKEBO
KULTURHUS”, Troels Alle, Munkebo.
Tilstede var 32 personer. 28 foreninger og interessegrupper ud af 40 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.
6. Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til
godkendelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
På valg er:
Willy Anderskov Nielsen
Torben Hansen
Solvejg Mogensen
Valg af bestyrelsesmedlemmer for et år:
Ledig Plads (Bjarne Dambro)
8. Valg af suppleant. (p.t. Birthe Aunfelt)
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 Jette Nielsen, 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:
Året startede med Nytårskur 9. januar for fulde huse.
Pigefrokosten 21 februar (114 ”piger”) med underholdning af Elvis Presley alias Henrik Busborg.
Lektiehjælp for LINK. (For en kort bemærkning)
Munkebo Revy i uge 15 med 156 billetter solgt på 3 forestillinger.
Vi deltog i Seniormesse 6. maj i Kerteminde hallerne hvor vi var flot repræsenteret og særdeles synlige i
vores grønne trøjer. I øvrigt en fin messe.
Vi havde besøg af Tamra Rosanes med søn og børnebørn, i musikgruppen.
Sommerfest med grillmad 30. maj.
Multiparken foretog 1. spadestik 17. juni.
Der kom Ny leder i Frivilligcentret, som vi er medlem af. Jens Gantriis kommer senere og fortæller,
hvordan vi kan samarbejde og støtte hinanden.
Kirsebærfestival i juli hvor vi blev bedt om at deltage. Vi havde en meget lille og noget overset stand.
Det gode skib Kirstine har sejlet med en ”begravelse”.
Stafet for livet afvikledes i aug. med fin succes, trods lidt hjælpermangel.
Vi havde Tovholdermøde 3. sept. Igen med lækker mad fra simremændene.

Fjordens dag 13. sep. endnu engang med dårligt vejr, men med forholdsvis godt besøg i ”vores” telt.
Måske på grund af vejret.
18. september måtte vi tage afsked med Bjarne, ham vil vi savne længe.
Bibliotekets venner bliver stiftet 28. sep. De kan stadig godt bruge flere venner. Det koster kun kr. 100,pr. person og kr.150,- pr. par.
Skaterbanen blev indviet i uge 41 for at kunne gøre gavn i efterårsferien.
Julemarked 21. november med nogenlunde godt besøg, og en hyggelig dag.
Vi var med til Juletræstænding på Munkebo torv 27. november i samarbejde med centerforeningen,
biblioteket og bibliotekets venner.
Multiparken blev indviet 17. december.
Juleaften d. 24. havde vistnok rekord stor deltagelse.
Yderligere orientering!
Vi har indkøbt en vaskemaskine / tørretumbler / fjernsyn / 2 komfurer, en emhætte og et osteskab (og 2
strygejern).
Nye hold 2015: Symaskinegruppen.
Stop: Link stoppede hurtigt
EDB undervisningen er stoppet men hjælpen fortsætter om onsdagen.
Palletten er netop stoppet - men fortsætter dog med diskotekerne.
Vi har fået et større rum bag stensliber værkstedet til stenslibning og lager.
Der har været god fremgang i antallet af rabatkort. Det kommer kassereren nok nærmere ind på.
Formanden er blevet udnævnt til Ambassadør for Haven ved Havet
Og lidt uden for dagsordenen er jeg nødt til lige at nævne at vi i år har fået et darthold og en gruppe der
danser squaredance.
Og så har vi indledt et samarbejde med Munkebo Skole, hvor vi underviser et hold femte klasser i kreative
fag.
Kerteminde har fået et Kulturhus Fjorden, som jeg håber vi får et samarbejde med, de kan sikkert lære
meget af os.
Beretningen toges til efterretning.
AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det
kommende år.
Willy Anderskov fremlagde bestyrelsens forslag og plan således:
Adgangsvejen bag om smedehuset belægges med fliser i nær fremtid.
Stafet for livet planlægges til atter at foregå i og omkring Munkebo Kulturhus.
Fjordens dag er under forandring, hvor kulturhuset får en mere aktiv rolle.
Vi (det vil sige jeg) drømmer om at få fjernet væggen i salen ind til stolerummet, det vil give bedre plads
til en scene og flere publikummer og andre fornøjelser.
Vi arbejder stadig på at få forbedret forholdene i køkkenet og på værkstedet.
Og måske kan der blive plads til at få bedre adgang til forsamlingshuset.
Centerforeningen har foreslået at lave en juletræsfest for børn, hvor de gerne vil have – såvel biblioteket
som bibliotekets venner og Munkebo Kulturhus med.
Der arbejdes med et forslag om at invitere til et slags ”fyraftensmøde” for ”gamle” værftsarbejdere, i
forbindelse med at der kommer en udstilling af en model af Lindøværftet.
En bager har givet udtryk for at han vil starte et bagehold som aftenaktivitet. Vi har dog ikke hørt fra
ham i år.
Forslag og plan toges til efterretning.
AD 4: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for året 2015. Årets samlede
indtægter og udgifter gav et overskud på kr. 9.099,74,-. Af gaven fra Lindø funktionærforening var der
brugt kr.- 38.884,60, så med renter m.v. var det samlede underskud kr. – 29.073,85.

Regnskabet godkendtes.
AD 5: Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
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. 63.800 og udgifter
på i alt kr. 64.000, samt renteindtægter m.v. på kr. 900, hvilket giver et samlet forventet resultat på kr.
- 200,-.
Dette bevirker, at de nugældende brugertakster kr. 70,- for samtlige brugere incl. kaffe, uanset om
brugerne kommer en eller flere gange pr. uge, kan bibeholdes. Prisen for personer pr. gang for
sporadiske brugere, fortsætter uændret med kr. 5,- pr. gang for brug af huset, samt betaling for kaffe
kr. 5,- pr. gang.
Budgettet godkendtes.
AD 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
Til bestyrelsen genvalgtes Willy Anderskov Nielsen, Torben Hansen og Solveig Mogensen for 2 år. Peter
Heiden blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år.
Bestyrelsen består herefter af
Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og
Jette Nielsen.
På valg i 2017 er Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen.
AD 8: Valg af suppleant
Birthe Aunfelt genvalgtes – på valg i 2017.
AD 9: Valg af revisor
Til revisor genvalgtes Kaj Lau. – på valg i 2017.
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år
Arne Fokdal genvalgtes til revisorsuppleant – på valg i 2017.
AD 11: Eventuelt
Der blev rejst kritik at skolekøkkenet, hvilket er berettiget. Det blev oplyst, at bestyrelsen gentagne
gange har været i dialog med Kerteminde Kommune om problemerne i skolekøkkenet, ligesom
Munkebo Kulturhus har tilbudt at være behjælpelig med etablering af nyt køkken, dog under
forudsætning af, at vi fortsat kan have brugsret til køkkenet, som hidtil.
Asger Larsen sagde, at der var en ret stor besparelse på el, ved udskiftning af komfurerne. Han vil lave
en beregning på besparelsen, som kan bruges overfor kommunen.
Ulrich Skov efterlyste mere lys på værkstedet.
Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden, og Willy Anderskov takkede dirigenten Jette
Nielsen for hendes indsats.
Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet.
Som referent:
Jette Nielsen
Efter repræsentantskabsmødet fortalte formanden for Ældrerådet, Ann Sofie Hjorte og Frivilligcentrets direktør,
Jens Gantriis, om deres respektive arbejdsområde, og hvordan vi gensidigt kan bruge hinanden.

