Munkebo Kulturhus
Officielt
Repræsentantskabsmøde 27. februar 2014
Referat af repræsentantskabsmøde:
torsdag, den 27. februar 2014 kl. 19.00
afholdtes der ordinært repræsentantskabsmøde i ”KULTURHUSET”, Troels Alle,
Munkebo.
------------ o0o -----------Tilstede var 27 personer. 24 foreninger og interessegrupper ud af 31 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
Torben Hansen
Solveig Mogensen

8.

Valg af suppleant. (p.t. Birthe Aunfeldt)

9.

Valg af revisor. (p.t. Asger Larsen)

10.

Valg af revisorsuppleant. (p.t. Kaj Lau)

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
for lovligt indvarslet.

AD 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det
forløbne år.
Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning:
"Formandens beretning 2014 for 2013.
Året var jo kommet godt i gang med flere grupper og flere brugere. Vi skiftede en
del ud i bestyrelsen, og kom rigtig godt i gang efter konstitueringen af de nye, med
Lisbeth som kalenderholder, Ove som kasserer, Bjarne som den der holder os
”vågen” og Birthe som suppleant.
Vi skiftede bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Da der var mere
goodwill i form af sponsorater. Og en mere praktisk placering.
Vi havde fået paragraf 18 penge, til nye stole, borde og gardiner, så det blev skiftet ud.
Vi fik( troede jeg ) lavet nogle klare aftaler med 10. kl. om brug af faglokalerne.
Nogle kommunale projekter bruger os. Stolegymnastik blev etableret. - Paletten er
rykket godt og grundigt ind, med flere forskellige hold. Også projekt ”Plads til alle”
bruger huset flittigt.
Vi fik et skibslaug og en strikkeklub.
Vi deltog i ældrerådets seniormesse, og Fjordens Dag, hvor vi viste kulturhuset fra
vores bedste side. Så havde kommunen en fin banket for frivillige, i Kertemindehallen.
Multibanen blev indviet med pølser og sodavand, og det bragte en stor grill til veje.
Infoskabet er blevet produceret af Arbejdsmarkedscentret og sat op, - vi har måske ikke helt lært at bruge det optimalt, men det kan vel komme.
Sommerfesten var kanon hyggelig - for dem der kom, - der kunne godt have været
et par stykker til.
Så har vi fået et ”nyhedsbrev”, til hurtigt at kunne orientere alle interesserede, om
hvad der sker i huset og andre spændende steder.
Stafet for livet foregik for anden gang i kulturhuset, med stor succes og med rigtig
mange deltagere.
Vi har fået Fakta i forhaven, - desværre tog det ”vores” parkeringspladser, men vi
har søgt kommunen om at få lov til at parkere i rabatten, og det ser ud til at det
måske kan lade sig gøre, med nogle få pladser,- men det er ikke endeligt afgjort
endnu.
Multibanen har spærret for indkørsel fra Lindhøjvej, men vi har ansøgt om tilladelse til at køre ind ved siden af smedjen, fra Troels Alle, det er nok noget usikkert
hvad det bliver til, men lad os nu se. Ansøgningen er begrundet med varekørsel,
handicapkørsel, samt -parkering for handicappede.
Vi holdt holdledermøde, hvor samtlige holdledere var inviteret til at komme med
ideer til forbedringer i kulturhuset, - et meget givtigt møde (håber jeg også I syntes), med mange gode ideer.
Og der blev stiftet en forening for frivillige, med tilskud fra Socialministeriet og
kommunen. - Munkebo Kulturhus er nu medlem af ”frivilligforeningen” og vi kan
trække på de resurser de har, og vi kan bistå dem med den erfaring o.l. vi har. Vi
har tilbudt dem kontorplads her i huset.
Vi er også blevet medlem af ”Kulturhusene i Danmark”. En landsdækkende forening som arbejder for fælles interesser for kulturhusene, og hjælper nye forenin-

ger i gang. En af de succeser de har haft, er at forhandle Koda afgifterne ned til vistnok under det halve.
Hjerterstarteren er blevet flyttet til Bibliotekets fordør, for at flere kan komme til
den, og så kan vi hente den der, hvis vi skal bruge den.
Vi har bestemt at vi skal have en stor sten på græsset foran havestuen, - den
kommer når ”græsset kan bære”.
Kerteminde Kommune har fået 3 mill. til Byfornyelse. Kommunen skal så selv
lægge yderligere 6 mill. til. Det er meningen at Munkebo Kulturhus skal være omdrejningspunktet i processen, og det vil vi selvfølgelig gerne.
Så har vi fået en rigtig pæn pengegave fra Funktionærforeningen på Lindø. Den er
vi godt i gang med at formøble, og det er jeg sikker på at I nok skal hjælpe med.
Da vi ikke kunne finde en velegnet dato til julefest, blev det til en Nytårskur i
2014.
Det var så min gennemgang af året.
Hermed vil jeg slutte min beretning, - af, hvad jeg husker af bemærkelsesværdige
ting fra det forløbne år. Der er sikkert sket meget mere, og vil ske meget mere, men
det må så komme med en anden gang.
Willy."
Der blev forespurgt, om grillen ville forblive ved Munkebo Kulturhuset, nu da
ungdomsskolen flyttes til Munkebo Skole. Dette er der ikke nogen afklaring på.
Kontingent til frivilligcentret andrager kr. 200,- for foreninger og kr. 50,- for enkeltpersoner. Munkebo Kulturhus er tilmeldt som én forening, og rummer derfor
samtlige foreninger i Munkebo Kulturhus.
Beretningen godkendtes.
AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det kommende år.
Nu hvor vi har taget hul på 2014 er vores fremtidsvisioner her: Vi får brug for en
kopimaskine, når Kontaktstedet ikke længere kan finansiere den vi har.
Vi vil have gardiner i buen i salen, for at dække lidt af for solen.
Der er ved at blive planlagt to event-dage, med marked og lignende.
Vi er ved at etablere et hold ”simre”-mænd mere.
Vi har forespurgt om vilkårene for at overtage Forsamlingshuset, dels for at
kunne løse de pladsproblemer vi indimellem har, dels for at prøve at pynte på
det negative renommé, Munkebo har fået, på grund af den omtale der ofte opstår
omkring forsamlingshuset.
Vi havde indbrud, - noget vi vist ikke havde forestillet os skulle ske her, men nu
må vi så tyverisikre os, men lad os alligevel bevare tilliden til menneskeheden,
dog knap så blåøjede som hidtil. Så selvfølgelig får det konsekvenser for vores
fremtid. Og som I jo nok har bemærket så er der sat overvågning op. Vi har endvidere bedt om at få vores egen alarm.
Jeg kan ikke lade være at nævne, at ved vores seneste optælling, regnede vi ud
at der pt. kommer gennemsnitligt 317 faste brugere, pr. uge, foruden et stort
antal foreninger, der lejlighedsvis låner vores lokaler.

AD 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. Ved
årets start var der en likvid kapital på kr. 34.659,85. Årets samlede indtægter og
udgifter gav et overskud på kr. 379.018,66, incl. gaven fra Lindø funktionærforening på i alt kr. 350.000,-. Den samlede likvide kapital pr. 31.12.2013 blev i alt
kr. 413.678,51.
Der var en kommentar til regnskabet om, at det jo ikke skulle være en investeringsforening. Hertil blev det oplyst, at vi var i fuld gang med at udfylde ønsker
fra diverse tovholdere, men at det altid er rart med en ”buffer” i tilfælde af, at
Munkebo Kulturhus’ nuværende forhold ændres.
AD 5: Behandling af indkomne forslag
Der var et forslag fra bestyrelsen i Munkebo Kulturhus:
”De i salgsmontren udstillede varer kan sælges af ”fabrikanten” uden vederlag til
Munkebo Kulturhus. Såfremt salget foregår via en person i Munkebo Kulturhus,
skal der afregnes 10 % til Kulturhuset. ”
Forslaget blev enstemmigt 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. 87.000 og udgifter på i alt kr. 77.000, hvilket vil give et lille forventet
overskud på kr. 10.000,00.
Dette bevirker, at de nugældende brugertakster på kr. 70,- for én dags brugere
nedsættes til kr. 50,- og for flerdages brugere pr. halvår nedsættes taksten til kr.
100,-. Prisen for personer pr. gang for sporadiske brugere, fortsætter uændret
med kr. 5,- pr. gang.
Budgettet godkendtes.
AD 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
Til bestyrelsen genvalgtes Willy Anderskov, Torben Hansen og Solveig Mogensen.
Bestyrelsen består herefter af:
Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Jette Nielsen, Lisbet MunkHansen, Bjarne Dambro og Ove Eriksen.
På valg i 2015 er Jette Nielsen, Lisbet Munk Hansen, Bjarne Dambro og Ove
Eriksen.
AD 8: Valg af suppleant.
Birthe Aunfeld genvalgtes – på valg i 2015.
AD 9: Valg revisor.
Asger Larsen genvalgtes – på valg i 2015.
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år.
Kaj Lau genvalgtes.

AD 11: Eventuelt.
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

