Munkebo Kulturhus
Officielt
Repræsentantskabsmøde 5. marts 2013
Referat af repræsentantskabsmøde:
mandag, den 5. marts 2013 kl. 19.00
afholdtes der ordinært repræsentantskabsmøde i ”KULTURHUSET”, Troels Alle det tidligere Oasen.
------------ o0o -----------Tilstede var 32 personer. 26 foreninger og interessegrupper ud af 30 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:
André Anderskov – ønsker ikke genvalg.
Jette Nielsen
Dan Holst Nielsen – ønsker ikke genvalg.
Ulrich Skov Jensen – 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.
Ad 1: Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Egon Gaarde, som indledningsvis forespurgte, om nogen
havde indsigelse imod, at mødet blev holdt først i marts, og ikke som vedtægter-

ne foreskrev, inden udgangen af februar. Da dette ikke var tilfældet, erklærede
han repræsentantskabsmødet for lovligt indvarslet.
Ad 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det
forløbne år.
Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning:
"Repræsentantskabsmøde 2012 var den 27. februar. Vi fik rettet lidt i vedtægterne, men det har vi ikke planer om i år.
I fik at vide at der var god fremgang i, - både nye aktiviteter, og antallet af brugere, - det kan vi sige igen i år.
Bestyrelsen fik til opgave at lave en rabatordning, der som bekendt blev – pr.
halvår,- på 70 kr. for en enkelt dag ugentlig, - og 120 kr. for flere gange om ugen, denne ordning har jeg hidtil hørt stor tilfredshed med, så den agter vi at videreføre, - samtidig med at betalingen for enkeltdage bibeholdes på 5 kr. pr. gang.
En del nye aktiviteter har fundet vej til Kulturhuset:
Tøsefrokosten blev en bragende succes, med 120 ”tøser”, som gentages den 9.
marts d.å.
Stafet for livet var en stor succes, der blev samlet rigtigt mange penge ind, mange
deltog, og styregruppen var overordentlig godt tilfreds. Så vi forventer det gentages til eftersommeren, nemlig den 31. august og 1. september 2013.
Stenslibning – er kommet godt i gang!
Mandags cafeen er i gang og vokser - og gruppen (Birgits mandagsgruppe og
marchhold), der går med Birgit, er i ”gang”.
Simremænd er blevet en succes, med venteliste, - ja selv folk fra Kerteminde er
kommet til Munkebo.
Foreningen ”Ungfest” der er et tiltag med diskotek for 6.- 7. klasser og 8. til 18 år,
holdt den 9. og 10. november 2012 fest i Munkebo Kulturhus. Det var også succes
som fortsætter, dog ikke i Kulturhusets lokaler, da de er for små, men i festsalen
og naturligvis i Pilehytten.
Musikarrangementerne er blomstret gevaldigt, efter et par magre forsøg med under 20 fremmødte, er der nu over 60 publikummer, og næsten halvdelen af billetterne er solgt i forsalg til de næste 2 arrangementer.
Virk og gro gruppen har arbejdet intensivt på at få penge til Byparken, og der er
lavet en forening, for det tilfælde at der skulle falde nogle penge af.
”Genvejen” har fungeret helt fint, vi har bl.a. fået lov til at opsætte et skilt på hjørnet ved biblioteket med anvisning af hvor Munkebo Kulturhus befinder sig, og hvor
f.eks. Forsamlingshuset befinder sig. Nu mangler vi bare lige nogen til at samle og
male det.
Gruppen er blevet suppleret med formanden for foreningen Bakkegården.
Hjemmesiden stråler mere og mere. Og kommer til også at betjene Bakkegården.
Vi har midlertidigt fået ”ansat” en altmuligmand, Michael, der har fået sat skik på
en stor del af vores roderi.
EDB for begyndere er startet med flere hold, og mange på venteliste, - efter mange
problemer med at få Biblioteksnettet til at fungere, virker Munkebo-borgernet fint.
Skibslauget er en realitet, og vi venter nu mest på, at båden bliver flyttet hertil.
Båden forventes at blive drevet i samarbejde med DUI og de to havne i Munkebo

Maleriudstillingerne fra biblioteket skulle flytte ind i kulturhusets lokaler, men
administreres fortsat fra biblioteket. Det venter stadig, og da noget tyder på at
borgerservice alligevel ikke kommer til Munkebo, kan det jo være at biblioteket beholder udstillingerne.
Og så er stolegymnastik kommet - med to hold - efter lange tovtrækkerier med
kommunen.
Foreningen Bakkegården er ved at blive en realitet, hjulpet i gang af kulturhuset,
men som en selvstændig forening, og jeg forventer at en del af deres møder foregår her i huset, indtil de kan være i deres eget.
Efter lidt uoverensstemmelse omkring 10. klassernes skemalægning, og brug af
Køkken og værksteder nogle mandage, og manglende kommunikation herom, er
det rettet op, og 10. kl. har brugt værkstederne og smedjen til knivsmedning og
fremstilling af flitsbuer nogle fre-dage. Det er endnu engang glippet med information, så der kom pludselig en emneuge, vi fik besked om fredagen ugen før. Vi har
endnu engang fået lovning på, at vi fremover bliver inddraget i samarbejde med
biblioteket, der jo administrerer lokalerne.
Jeg vil også lige gøre opmærksom på at vi den 16. marts kl. 10 - sammen med
boldklubben og ungdomsområdet indvier Multibanen, og opfordre til at kulturhuset stiller med et fodboldhold.
Munkebo Kulturhus består nu af ca. 25 ”gamle” og 13 nye foreninger/ interessegrupper, foruden de ret mange foreninger og grupper, der lejlighedsvis låner vore
lokaler.
Gamle: Biavlerforeningen – Fjordkøkkenet – Isgruppen - Keramikgruppen – Knivi Jazz Flavor – Koloristerne – Kontaktstedet – Kortklubberne - Luthersk Missionsforening - Munkeborevyen – Natteravnene - Oste gruppen – Pensionistforeningen Snapselaget - Virk & gro – Træværksted – Smedeværkstedet - Ølbryggerne – Knipling gr. – Quilterne - Onsdagsdanserne - Musikgruppen - Pige-frokost.
Nye: Birgits mandagsgr. og marchhold – Simremænd - Ungfest – Pilehytten - EDB
1. 2. 3. – Stenslibning – Maleriudstilling – Stole-gymnastik holdene (mandag/onsdag) - Skibslauget .
Lejlighedsvis - Byparkgruppen – Hjerteforeningen – Bakkegårdsaktiviteterne – Diverse boligforeninger – Sangkoret – Kommunens ungeindsats – og mange flere.
Hvor mange der hermed benytter Munkebo Kulturhus i løbet af en uge har jeg ikke
overblik over, men det er mange. Der er i 2012 46 der har indløst endags kort, og
23, der har købt kort til uge aktiviteter, hertil kommer de mange der kommer lejlighedsvis.
Jeg kan også nævne at vi har samarbejde med billard klubben ovre i ”huset” så
man er velkommen til at gå derover og spille billard.
Hvad fremtiden vil byde på er jo svær at forudsige, så det vil Jette sige noget mere
om, men bestyrelsen vil fortsat hjælpe - og fremme foreningsarbejdet i kommunen,
og der er fortsat plads til forbedringer og forandringer, så forslag og tiltag er velkommen.
Hermed vil jeg afslutte min beretning om årets gang i Munkebo Kulturhus."
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det kommende år.
Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således:

Vi mener selv, at Munkebo Kulturhus er blevet en stor succes. Vi er meget stolte
af, at så mange bruger huset. Der er kommet rigtig mange aktiviteter til, så det
er svært at nævne, hvad der skulle mangle.
Dog så vi gerne, at huset blev brugt endnu mere. Både om aftenen og i weekenderne.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne have yngre brugere til også at benytte huset.
Det er ikke et Kulturhus udelukkende for de gråhårede.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Ulrich Skov Jensen, fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. Ved årets start var der en likvid kapital på kr. 7.571,42. Indtægterne beløb
sig til kr. 111.096,54 og udgifterne til kr. 84.008,11, således at den likvide kapital pr. 31.12.2012 i alt var kr. 34.659,85.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag, men der blev forespurgt fra is-/osteholdet, om der var mulighed for at få gardiner i hjemkundskabslokalerne, da
solen kunne være meget generende. Bestyrelsen vil se på det.
Ad 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse.
Jette Nielsen aflagde på vegne af kassereren budget for det kommende år. Man
forventer indtægter i alt på kr. 64.000 og udgifter på i alt kr. 49.000, hvilket vil
give et lille forventet overskud på kr. 15.000,00.
Dette bevirker, at de nugældende brugertakster på kr. 70,- for én dags brugere
og kr. 120,- for flerdages brugere pr. halvår samt kr. 5,- pr. person pr. gang for
sporadiske brugere, fortsætter uændret.
Budgettet godkendtes.
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
Til bestyrelsen genvalgtes Jette Nielsen. Som nye medlemmer valgtes Lisbet
Munk-Hansen, Bjarne Dambro og Ove Eriksen.
Bestyrelsen består herefter af:
Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Jette Nielsen, Lisbet-MunkHansen, Bjarne Dambro og Ove Eriksen.
På valg i 2014 er Willy Anderskov, Torben Hansen og Solvejg Mogensen.
Ad 8: Valg af suppleant.
Birthe Aunfelt – på valg i 2014.
Ad 9: Valg revisor.
Asger Larsen – på valg i 2014
Ad 10: Valg af revisorsuppleant for et år.
Kaj Lau.

Ad 11: Eventuelt.
Formanden, Willy Anderskov takkede dirigenten Egon Gaarde for hans indsats,
bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og takkede André Anderskov, Dan Holst Nielsen og Ulrich Skov Jensen for deres indsats i bestyrelsen.
Endvidere oplyste formanden, at der den 12.04.2013 var en seniormesse i Munkebohallen om ”Det aktive liv”, hvor man gerne skulle have deltagelse af et bredt
udsnit af de aktiviteter, som foregår i Munkebo Kulturhus. Tovholderne opfordres til at tage billeder, som kan vises i hallen, eller selv være til stede.
Det blev oplyst, at ”Fjordens Dag” også i år vil finde sted.
Da der var problemer med oprydning i cafeen, blev tovholderne opfordret til at
underrette brugerne om, at der skulle ryddes op og sættes i opvaskeren, samt at
denne skulle tømmes, hvis den var fuld af rent porcelæn. Ligeledes blev brugerne anmodet om at sætte tingene der, hvor de hører til, og ikke alle mulige andre
steder.
Der kunne forholdsvis nemt etableres parkeringspladser langs Troels Alle, og
Munkebo Kulturhus opfordrede ”Genvejen” til at se på dette.
Sluttelig kom der en anmodning om lysdæmpere i festsalen. Bestyrelsen vil se
herpå.
Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet.
Som referent:
Jette Nielsen

