
 

 

 

TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017 KL. 19,00 

afholdtes der ordinær repræsentantskabsmøde/generalforsamling i ”MUNKEBO 
KULTURHUS”, Troels Alle, Munkebo. 

Tilstede var 32 personer. 29 foreninger og interessegrupper ud af 38 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 for-

løbne år. 
3. Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksska-

bende 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 efter-
følgende år til godkendelse. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

På valg er: 
Ove Eriksen 

Lisbet Munk-Hansen 
Peter Heiden 
Jette Nielsen 

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 Egon Gaarde, som konstaterede, at repræsentantskabsmødet 

for lovligt indvarslet. 

AD 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det for-

løbne år.  

Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning: 

Formandens beretning for 2016 

Året startede med den traditionelle nytårskur, hvor madholdet endnu engang 
havde tryllet med lækkerierne. 
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Vi havde fået en flexjobber i jobprøvning, som desværre stoppede tidligt, da hun 
flyttede fra kommunen.   

5. klasserne fra Munkebo skole kom i vores varetægt i fagene kunst og håndværk 
- fem uger. En sjov og hyggelig aktivitet (som så ofte i kulturhuset var det med be-
spisning. -  nak en fisk - lav et spækbræt og en kniv – og mal det hele)  

Vi fik lagt fliser på ”bagvejen” så vi kan ræse ned med rollatoren.  

Revyen fik meget meget fin succes med fulde huse i 4 dage. 

Dartholdet starter med god tilslutning, men har desværre måtte stoppe efter som-
merferien, på grund af manglende tilslutning. 

Repræsentantskabsmøde, hvor vi fik indvalgt Peter Heiden, der har overtaget 
Bjarne Dambros plads. 

Dario Campeotto kom forbi i musikgruppen, sammen med Kingos swingkvintet. 

”Vores lillebror” Kulturhus Fjorden blev indviet - ude i Munkebo øst. 

Sommerfesten med 36 deltagere, der blev underholdt med skuespil, - blændende 
fremført - af de medvirkende. 

Ladbydragen blev søsat – det var dog uden vores medvirken. Kristine sejler mas-
ser turister ud til vikingerne, og med gode indtægter til DUI og Kristines vedlige-
holdelse. 

Munkebo Kulturhus, husede endnu engang ”Stafet for livet”. Med rimelig succes. 

Munkebo Kulturhus deltog, og stod for ”Fjordens dag” (især Palle og mig) og vi 
havde alle en god dag. For en gang skyld med rigtigt flot vejr. 

Lindø modellen kom hjem fra Esplanaden til Munkebo Lokalarkiv, så Munkebo 
Kulturhus benyttede lejligheden til at lave en Lindødag, for tidligere Lindø arbej-
dere (behøver jeg at sige det - med spisning). Her startede vi en gruppe for tidlige-
re Lindø arbejdere. - Der var ikke så mange den første gang, men der var fint 
fremmøde næste gang. Så vi er fortrøstningsfulde. 

Seniormessen kom igen til Munkebo, da Langeskovs hal brød sammen på grund 
af manglende vedligehold. Her deltog vi selvfølgelig også og viste vores ”attribut-
ter” en rigtig fin markering, hvor mange af jer deltog. 

Vi tilbød at renovere køkkenet og havde nogle formøder, - det stopper dog, da vi fik 
at vide, at 10. kl. skal til at bruge køkkenet meget mere, så vi afventer hvad det 

betyder for os. 

Vi har tegnet en forsikring for brugere, den dækker i tilfælde af, at Munkebo Kul-
turhus kan drages til ansvar for brugernes eventuelle tilskadekomst. 

Vi har fået en ”Åben scene”, den sidste torsdag i hver måned. Her er alle der har 
lyst til at spille med eller bare lytte - velkommen. Det skulle gerne fortsætte i år. 

Vi samarbejdede med Centerforeningen, Munkebokoret, Biblioteket, Bibliotekets 
venner og DUI, om at arrangere juletræstænding på torvet. Her sponsererede vi 
gløgg og æbleskiver,  

Dagen efter var der julemarked i kulturhuset. En hyggelig dag, med mange udstil-
lere og mange besøgende. 

Og så var der noget med en kåring af årets borger i Kerteminde kommune. Gæt 
hvem? 

Vi fik en pæn donation fra Albani til en bådtrailer til Kristine, så hun nu trygt kan 
køres fra Boels bro til Munkebo Havn eller til vinterhi i Dræby. 



Vi har fået henvendelse fra Munkebo Fodslaw og Munkebo Miniby, om evt. at bli-
ve en del af Munkebo Kulturhus. Vi afventer hvordan det udvikler sig. 

Kultur og fritid har fået den ide at vi skal til at betale for at være i ”vores” (eller er 
det den fattige kommunes) lokaler, så det har vi gjort nogle indsigelser om ,- som 
vil blive behandlet i løbet af 2017.  Lad os håbe det ikke bliver så dyrt at det går 
ud over aktiviteterne i Kulturhuset.  

Så måske det bliver nødvendigt at leje ud til fødselsdage og konfirmationer 

Alt i alt en positiv fremgang, Munkebo kulturhus’ kalender er fint fyldt op, men der 
er fortsat plads til flere. 

Der er sikkert nogen der kan sige noget andet eller mere. Men det var hvad jeg 
kunne komme i tanke om. 

Formanden. 

Beretningen toges til efterretning. 

AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende 
aktiviteter i det kommende år.  

Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således: 

Munkebo Kulturhuses visioner for det kommende år (2017) er: 

Først og fremmest skal den gode stemning i kulturhuset fortsætte. 

Vi vil også gerne have endnu flere ting til at ske i og omkring kulturhuset. 

Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med de eksterne samarbejdsparter vi har, og 
gerne dyrke samarbejde med endnu flere. 

Vi er ikke afvisende for at skulle betale for at bruge vores fattige kommunens loka-
ler, når det blot bliver på et rimeligt niveau. Foreløbig er forslaget dog skudt til 
hjørne, men det er kun foreløbig. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra 
Frivilligcentret – Kultur og Fritid samt Folkeoplysningen, som arbejder videre med 
sagen. 

Vi arbejder på at lave en ny samarbejdsaftale med kommunen, til erstatning for 
den tidligere, - som kommunen dog aldrig har underskrevet.  

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.  - Har du et problem i kulturhuset, så tænk først – hvordan kan ” 
jeg” være med til at løse det. 

Vi opsætter en liste hvor I der har evnen, kan skrive sig på, til forefaldende opga-
ver. Citat fra en hedengangen kulturhusbruger. ”den der har evnen har forpligti-
gelsen.” man kan også sige at den der har problemet er den første til at prøve at 
løse det. 

Vi er ikke afvisende for at hjælpe med at få køkkenet til at fungere bedre, når blot 
vi føler at der følger rettigheder med. Men HUSK, at 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 mv. skal gås efter, inden det sættes på plads. Duge skal vaskes ef-

ter brug. 

Vi ser igen på muligheden for at forbedre tilkørselsforholdene, for invalidekørsel -
udrykning -varekørsel – adgang for optrædende ved musik arrangementer osv. 



Desværre har kommunen lige spærret ben for os, ved opsætning af to store sten. 
Det håber vi at få løst. 

Fremover skal brugerne af huset skrive sig på en liste, hver gang de kommer til 
kulturhuset. Listen lægges på skrivepulten lige indenfor døren til cafeen. Det er 
nødvendigt, for at vi kan dokumentere hvor mange brugere vi gennemsnitligt har 
hver uge. 

Så er der udarbejdet en ny aktivitetsliste i alfabetisk orden. Listen hænger på op-
slagstavlen, og skulle der være rettelser – det være sig kontaktperson, telefon-
nummer osv. så skriv det på listen, så den hele tiden er så korrekt som mulig. 

Forslag og plan toges til efterretning. 

AD 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 

året 2016.  Årets samlede indtægter og udgifter gav et underskud på kr. -3.692,- 
Af gaven fra Lindø funktionærforening var der brugt kr.- 75.281,-, så med renter 

m.v. var det samlede underskud kr. – 78.973,-.  

Regnskabet godkendtes.   

AD 5: Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  

AD 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterføl-

gende 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. 700,-.   

Dette bevirker, at de nugældende brugertakster kr. 70,- for samtlige brugere 
incl. kaffe, uanset om brugerne kommer en eller flere gange pr. uge, kan bibe-

holdes.  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 Ove Eriksen, Lisbet Munk-Hansen, Peter Heiden og 

Jette Nielsen for 2 år.  

Bestyrelsen består herefter af 

Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Lisbet Munk-Hansen, Ove 
Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen. 

På valg i 2018 er Willy Anderskov, Torben Hansen og Solvejg Mogensen. 
 
AD 8: Valg af suppleant 

Til suppleant valgtes Henning Rasmussen – på valg i 2018. 
 

AD 9: Valg revisor 

Til revisor genvalgtes Kaj Lau. – på valg i 2018. 
 
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år 



Arne Fokdal genvalgtes til revisorsuppleant – på valg i 2018. 

AD 11: Eventuelt 

Den nye liste, hvor brugerne skal skrive sig på når de kommer til huset – som 

nævnt i pkt. 3 – blev drøftet. Listerne er til brug for dokumentation af, hvor 
mange brugere der kommer gennem huset ugentlig. Visse grupper, såsom har-

monikaspillerne, kunne skrive sig på med et antal, i stedet for den enkelte spil-
ler. 

Forsamlingen blev orienteret om kommunens varsling af brugerbetaling for loka-

lerne, i så fald vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 

Der var en opfordring til at gå på Munkebo Kulturhus’ hjemmeside, som findes 
på ”www.Munkebo.dk”. Her kan man finde lidt om alt, hvad der foregår i kul-

turhuset. 

Ligeledes kan man hente en app der hedder ”Kerteminde2go” hvor man kan se 

de aktiviteter, som foregår i kommunen. Ønsker man at tilføje aktiviteter foregår 
det via ”KultuNauts Evnt”, hvor man kan søge om aktiviteter i hele landet, og 
indføre egne aktiviteter i Kerteminde2go. 

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden, og Willy Anderskov takke-
de dirigenten Egon Gaarde for hans indsats, samt Birthe Aunfeldt for hendes 

indsats som suppleant gennem flere år. 

Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet. 

Som referent: 

Jette Nielsen 

 


