
 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde: 

mandag, den 27. februar 2012 kl. 19.00 

afholdtes der ordinært repræsentantskabsmøde i ”KULTURHUSET”, Troels Alle - 
det tidligere Oasen. 

------------ o0o ------------ 

Tilstede var 32 personer samt 2 repræsenteret ved fuldmagt. 23 foreninger og 
interessegrupper ud af 25 mulige var repræsenteret, så repræsentantskabsmø-
det var beslutningsdygtigt. 

Der blev behandlet følgende DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det for-
løbne år. 

3. Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskaben-

de aktiviteter i det kommende år. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter. 

6. Kasseren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterføl-

gende år til godkendelse. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

På valg er: 

Willy Anderskov 

Torben Hansen 

Karen Fokdal – ønsker ikke genvalg. 

8. Valg af suppleant. 

9. Valg af revisor. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Formanden for kulturhuset, Willy Anderskov bød velkommen, og glædede sig 
over det store fremmøde. Her kom Gunnar Dalskov-Andersen med en indsigelse 
mod dagsordenen, idet han mente, at punkterne 8., 9. og 10. var ukorrekte.  

 

 

 

Munkebo Kulturhus 

Officielt 

Repræsentantskabsmøde 27. februar 2012 



Ad 1: Valg af dirigent. 

Til dirigent valgtes Egon Gaarde, som indledningsvis stillede i udsigt at afvise 

Gunnar Dalskov-Andersens indsigelse mod behandling af dagsordenens punkter 
8, 9 og 10, såfremt repræsentantskabet ville vedtage de foreslåede vedtægtsæn-

dringer under dagsordenens pkt. 5. Til stemmetællere valgtes Egon Gaarde og 
Ove Eriksen. 
 

Ad 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det 
forløbne år.  

Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning: 

"Den 11. januar 2011 var sidst vi havde repræsentantskabsmøde,- foreningen 
havde eksisteret i ca. et år og vi havde haft råderet over lokalerne siden 1. nov. 
2010. 

Antal grupper fra start var vel på 5 – 8 og vi var stolte, da vi var over 20 personer 
mandag formiddag. Det gik lidt langsomt, men sikkert fremad i starten men vi må 
sige, at vi er kommet rigtigt godt gennem det første år. 

Der var ganske vist lidt knuder undervejs! 

Den første samarbejdsaftale vi havde med Kulturforvaltningen, der gik ud på, at 
vi havde Oasen og faglokalerne, dog uden kemilokalet, - aftalen var gældende fra 
1. november 2010, men kunne opsiges hvert år pr. 30. december, efter forudgåen-
de aftale. 

29. april var kulturforvaltningschef Lone Rossen og kulturudvalgsformand Jesper 
Schmidt-Nielsen på besøg, da vi havde mistanke om, at der var et eller andet galt i 
forhold til vores rådighed af lokalerne, og Kulturforvaltningen. Man lovede at være 
opmærksom på dette.  

Her springer jeg i sammenhængen for at holde lidt fast i rækkefølgen:  

9. april afholdt Virk og Gro gruppen et møde, der havde til formål at afdække be-
hov og muligheder i Munkebo, med temaerne – Kulturhuset – fjord og nord – de 
unge familier  – plus et par stykker til - og der blev orienteret om tiltagene omkring 
byparken. 

I gruppen Kulturhuset udsprang : musik gr. og markeds gr. Vi fik gang i vores 
hjemmeside www.munkebo.dk som jo har udviklet sig kanon flot. Den digitale 
kalender ser dagens lys og er blevet et uundværligt stykke værktøj til at styre de 

mange brug af huset. Vi får vores egen adresse: Troels Alle 4 og mailadres-
se:troelsalle@gmail.com 

Vi havde et møde med kulturchef Hans Jantzen og 10. kl. centret den 23. maj, 
hvor Hans Jantzen bedyrede, at det ikke var nødvendigt at ændre i samarbejdsaf-
talen, men at 10. kl. skulle have lov til at benytte lokalerne på lige fod med andre 
bruger gr.  

Kulturhuset stod bag Fællessang på Charlie - Skt. Hans aften: sammen med Virk 
og Gro gr. - den 15. april underskrev vi kontrakt med produktionsselskabet for 
Fællessang på Charlie -130.000 kr. +moms - i forventningen om, at Lindø ville be-
tale, og heldigvis gjorde de det.  

Som alle jo ved, blev det en kæmpe succes, der allerede er blevet genudsendt flere 
gange i landsdækkende TV både med og uden båltale. 

25. juni modtog vi fra Kulturudvalget en ny samarbejdsaftale, - uden nogen form 
for advarsel eller samarbejde, - vedtaget på Kulturudvalgsmøde den 15. juni, - 
hvoraf det fremgik, at når 10. kl. - kulturelle foreninger og ungdomsområdet, - 



havde reserveret tider i faglokalerne, så kunne vi søge Biblioteket om lov til at 
bruge et faglokale. 

Vi bad så om et møde med borgmester Sonja Rasmussen. Det blev den 8. august 
hvor vi mødte stor forståelse, - til mødet deltog Hans Jantzen og Jesper Schmidt-
Nielsen. - Vi enedes om at få det bedste ud af samarbejdet, med smidighed og 
dialog fra alle parter. Efterfølgende er der lavet betydelige forbedringer i værkste-
derne til gavn for os.- 10. kl. bruger pt. ikke værkstederne. - 10. kl. har reserveret 
køkkenet tirsdag og fredag formiddag, så de øvrige timer er til vores disposition, 
musiklokalet bruges minimalt af 10. klasserne, - det er intentionerne, at der skal 
lydisoleres, så det ikke distraherer undervisningen i lokalet ovenover, men det er 
ikke sat i gang endnu. 

Alt i alt må vi vel sige, at selv om vi ikke har fået den reducerede samarbejdsafta-
le underskrevet og retur fra Kulturforvaltningen, så fun-gerer samarbejdet med 
10. kl. og biblioteket rigtigt fint.  

Den 3. september havde vi så Åbent hus med meget stort fremmøde, formentlig 
flere hundrede interesserede, en rigtig god dag, som jeg tror bragte os mange nye 
interesserede brugere af Kulturhuset. 

”Huset” på Lil`Lindhøj affolkes lidt efter lidt og det ender med, at de bliver bedt om 
helt at flytte til Kulturhuset, hvilket har givet rigtigt mange brugere her i huset. 
Hvad vi selvfølgelig er meget glade for, og jeg håber da at de er glade for at være 
flyttet. Desværre var der ikke plads til billardet, men det fik så lov til at blive på 
Lil`Lindhøj.  

Det har så ført frem til at vi i dag rummer ca. 20 faste gr. med et ugentligt frem-
møde på omkring 200 personer, hertil kommer dem der er her en gang imellem, og 
dem der er her en sjælden gang, og endelig dem der er her, når der er større ar-
rangementer. Eks. ved Pensionistforeningens banko og spis-sammen dage, og som 
det sidste store arr. Pige gr`s frokost med 120 deltagere. 

Set hen over året har Kulturhuset været positivt i avisspalterne et utal af gange, 
og der bliver længere og længere imellem at vi møder nogen, der ikke kender til 
Kulturhuset. 

Jeg vil i den forbindelse lige nævne et par tiltag som er på vej, og som nok skal 
bringe os i medierne. Det er Kræftens Bekæmpelses ”Stafet for livet” (engang til 
august) med Kulturhuset som base - og så er der Virk og Gro`s initiativ ”Genvejen” 
der har til formål at forskønne Munkebo ved en fælles indsats. Og endelig så har 
Kulturforvaltningen og Borgmesteren bedt om at bruge vores lokaler til et borger-
møde den 17. marts med fokus på gården på Bakken. 

Jeg kan jo heller ikke undlade at være stolt over, at Kulturhuset har fostret to af 
årets ildsjæle i kommunen og takker for indstillingen på egne vegne.  

Hermed vil jeg slutte min beretning, med et ønske om fortsat fremgang for Kultur-
huset." 

Beretningen godkendtes.  

 
Ad 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksska-
bende aktiviteter i det kommende år.  

Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således: 

Vi mener selv, at der er kommet rigtig meget gang i Munkebo Kulturhus. Det er 

ren succesoplevelse. Men vi har stadig nogle emner, som vi gerne vil have gang. 

EDB: Her har vi haft mange problemer med at få det til at virke, og desværre er 
det ikke lykkedes endnu. Biblioteket har heller ikke styr på deres endnu. Men vi 



ville gerne have et hold, som ikke decideret skal have undervisning, men råd og 
vejledning i brugen af EDB. 

Så vil vi også gerne have gang i Smykkeværkstedet og Smedeværkstedet. Her er 
vi ved at få indrettet et dejligt lille hus. 

Vi mangler også at få gang i Stenhuggerværkstedet. 

Og så håber vi at TØSEGRUPPEN kan sætte gang i nogle aktiviteter såsom fore-
drag m.v. TØSEGRUPPEN EFTERLYSER DOG IDEER HERTIL. 

MUSIKGRUPPEN sætter vi også vores lid til. Flere musikarrangementer er på vej 
og ville være kærkomne. 

Sidst men ikke mindst vil vi gerne have yngre brugere til også at benytte huset. 

Det er ikke et Kulturhus udelukkende for de gråhårede. 

Herudover blev det oplyst, at Virk & Gro havde et informationsmøde i Munkebo 

Kulturhus lørdag, den 17. marts 2012 kl. 10 – 12. 

Genvejen – De unge stod for indsamling af skrald i kommunen søndag, den 22. 
april 2012. I Munkebo ville der blive et eller andet fællesarrangement, hvilket 

dog ikke på nuværende tidspunkt var fastlagt. 

Der efterlyses IDEER til anvendelse af bygningerne (den gamle gård) ved Bak-

ken. 

Beretningen blev taget til efterretning. 
 

Ad 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

Kassereren, Torben Hansen, fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. 
Ved årets start var der en likvid kapital på kr. 46.377,00. Indtægterne beløb sig 

til kr. 57.285,30 og udgifterne til kr. 96.090,88, således at den likvide kapital pr. 
31.12.2011 i alt var kr. 7.571,42. Der var anlægsaktiver (maskiner og inventar) 

for kr. 65.000.  

Regnskabet godkendtes. 
 

Ad 5: Behandling af indkomne forslag. 

Ændring af vedtægter. 

Ved indkaldelsen var der vedlagt udkast til vedtægtsændringer, og i mellemtiden 

var der indkommet yderligere forslag til ændringer. 

Willy Anderskov gennemgik ændringerne, som herefter blev enstemmigt vedta-

get. Eksemplar af vedtægterne sendes ud sammen med nærværende referat. 
 
Ad 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det ef-

terfølgende år til godkendelse.  

Kassereren, Torben Hansen oplyste, at der havde været en del diskussion om 

betaling af kr. 5,- for brug af huset incl. kaffe, idet ikke alle drak kaffe. Da der 
samtidig var en slunken kasse, og det var svært at få økonomien til at holde, 
ville man fremover opkræve kr. 5,- for brug af huset. Herudover skal brugerne 

betale for et krus kaffe kr. 5,-, kr. 5,- for brød, og kr. 10,- for en vand, såfremt 
brugerne ønsker dette. Man kan også selv tage kaffe og brød med. Men prisen 
for brug af huset skulle være kr. 5,- pr. gang.  

Der blev en livlig debat om emnet, idet nogle brugere brugte huset flere gange 
om ugen. Nogle ønskede et årskontingent i stedet.  



Resultatet blev, at prisen for brug af huset blev sat til kr. 5,- pr. bruger pr. uge. 
Herefter betales for kaffe, brød m.v. efter forbrug.  

Bestyrelsen bemyndiges af Repræsentantskabet til at udarbejde en rabatordning 
for dem, der bruger huset flere gange om ugen. 

DER EFTERLYSES FRIVILLIGE til mange opgaver. Se opgavelisten på opslags-
tavlen.  

Budgettet godkendtes. 

 
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

Til bestyrelsen genvalgtes Willy Anderskov og Torben Hansen. Som nyt med-

lemmer valgtes Solvejg Mogensen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

André Anderskov, Jette Nielsen, Dan Skov Nielsen og Ulrich Skov Jensen – på 
valg i 2013 og Willy Anderskov, Torben Hansen og Solvejg Mogensen – på valg i 
2014. 

 
Ad 8: Valg af suppleant. 

Hanne Thagesen – på valg i 2013. 

(Birgit Klysner – på valg i 2013. På grund af de gamle vedtægter.) 
 

Ad 9: Valg revisor. 

Asger Larsen – på valg i 2013. 
 

Ad 10: Valg af revisorsuppleant for et år. 

Ketty Nielsen. 

 
Ad 11: Eventuelt 

Der forelå ikke noget til drøftelse under dette punkt. 

Formanden, Willy Anderskov takkede dirigenten Egon Gaarde for hans indsats, 
bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen og takkede Karen Fokdal 
for hendes indsats i bestyrelsen.  

Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet. 

Som referent: 

Jette Nielsen 

  

 


