TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 19.00
afholdtes der ordinær repræsentantskabsmøde/generalforsamling i ”KULTURHUSET”,
Troels Alle, Munkebo.
Tilstede var 27 personer. 27 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.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
Ændring af adgangs mulighederne.
6. Kasseren 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
Solveig Mogensen
8. Valg af suppleant. (p.t. Henning Rasmussen)
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 Henning Rasmussen, 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:
Året startede med at vores udhængsskab og postkasse blev sprængt i stumper og stykker.
Heldigvis havde vi gemt et brugt skab fra Munkebo bakke, som blev restaureret.
Vi afholdt nytårskuren, for fuldt hus og rigeligt med mad
Bestyrelsen tog på inspirationstur til Depotgården i Fredericia. Et meget spændende sted,
drevet af kommunen.
Der er kommet godt gang i det nye tiltag ``Lindødagen` og det er fortsat, næsten som vi
kunne forvente, med en bragende succes.
Vi er blevet indehavere af det supersmarte Mobil Pay. Det skal her bemærkes, at der er
kommet et nyt 5 cifret nummer.
Der har været afholdt et møde, indkaldt af Ældrerådet, om de forskellige kørselsordninger i
kommunen.
Virk og gro indkaldte særligt udvalgte til møde vedrørende det tiltagende hash salg i byen
med titlen ”Vi vil ikke have det” (og jeg kan meddele, at der har været indkaldt til en opfølgning som blev afholdt i onsdags.)

Tilkørselsvejen blev spærret af store kampesten, de blev dog fjernet igen, og vi blev dengang lovet at tilkørselsforholdene ville blive forbedret, det er dog ikke sket endnu på grund
af - ja, flere forskellige undskyldninger.
Frivilligrådet blev nedlagt, frivilligcentret skal videreføre deres arbejde med at hjælpe de
frivillige i kommunen.
Der er blevet afholdt ”Multiman” i forbindelse med Munkebo multipark.
Stafet for livet blev endnu engang afviklet i Munkebo Kulturhus.
Vi får en flydebro ved Munkebo havn. Formidlet af vores skibslaug.
Vi har haft besøg af en rotte som åd af vores opvaskemaske, det er dog udbedret☺
Der kom helt uventet cirkus på pladsen foran kulturhuset – med mange forskellige dyr.
Munkebo Kulturhus købte et rigtigt digitalklaver.
Ensomme gamle mænd, (som vi var nogle, der var med til at starte) kunne fejre 10 års jubilæum.
Der startede et mandemadhold 3. (den 1. onsdag i måneden)
Kerteminde kommune fejrede kommunens ildsjæle med mere. Her kan Munkebo Kulturhus
bryste sig af, at hele tre aktive brugere kom på podiet. Det var Solvej fra bestyrelsen og
Karin, for deres ihærdige arbejde i Fjordkøkkenet og Ove fra bestyrelsen, for de mange foreninger og aktiviteter han er meget engageret i.
Munkebo Kulturhus har fået foræret en pedalbåd fra ”Plads til alle”. Den skal dog gives
videre til skibslauget.
Vi var med til at tænde juletræet i Munkebo i samarbejde med biblioteket, bibliotekets venner, Spar købmanden, Munkebo Koret og centerforeningen. Sidstnævnte nedlagde efterfølgende sig selv, og overførte deres restbudget til kulturhuset.
Dagen efter holdt vi julemarked - (for første gang i forsamlingshuset) der kunne sagtens
have været flere besøgende, som godt kunne have taget penge med.
Vi var med, da kommunen inviterede til dialogmøde om kommunens forenings politik.
Vi har indsendt et høringssvar og et oplæg til en kontrakt for brug af kommunens lokaler,
hvor vi tilbyder at overtage værkstederne. Her er Skolekøkkenet også stadig i spil, og vi
afventer et svar.
Vi har deltaget i to møder der vedrører ansøgnings muligheder for at få penge til f.eks. indretning af værkstederne med henholdsvis Velux fonden og Energi Fyn (vindmøllerne)
Det var hvad jeg har kunnet vride ud af mine notater, der er rigtigt mange detaljer i dette
som I er velkommen til spørge ind til, og som jeg og bestyrelsen så vil prøve at uddybe.
AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende
aktiviteter i det kommende år.
Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således:
Først og fremmest er vi glade for, at den gode stemning i kulturhuset fortsætter.
Vi vil også gerne have endnu flere ting til at ske i og omkring kulturhuset – måske specielt
torsdag, fredag og lørdag. Her kunne f.eks. unge, som endnu er på arbejdsmarkedet boltre
sig.
Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med de eksterne samarbejdsparter vi har.
Vi arbejder ihærdigt på at lave en ny samarbejdsaftale med kommunen, til erstatning for
den tidligere – som kommunen fortsat 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 GØE FOR AT KULTURHUSET FUNGERER OPTIMALT – hvad kan jeg
bidrage med. En god ting ville være at etablere en arbejdsgruppe i kulturhuset som kunne

være med til at løse diverse opgaver. Vi opsætter en liste, hvor interesserede kan skrive sig
på. Listen bliver ophængt på opslagstavlen. Her kan man også skrive ting som kan gøres i
Kulturhuset.
Vi har nogenlunde gode køkkenfaciliteter både i skolekøkkenet, men ikke mindst i cafeen.
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 m.v. skal gås efter, inden det sættes på plads. Snavset
service skal skylles af, inden det sættes i opvaskemaskinen – eventuelt også vaskes på et længere program. Duge skal vaskes efter brug.
Vores aktivitetsliste kan gøres endnu bedre ved, at man skriver lidt om, hvad den enkelte aktivitet går ud på, eventuelt med et foto af tovholderen.
Vi ser FORTSAT på muligheden for at forbedre tilkørselsforholdene for invalide kørsel – udrykning – varekørsel – adgang for optrædende ved musikarrangementer osv. Desværre er
der endnu ikke sket noget, bortset fra, at de store sten, som spærrede tilkørslen, nu er blevet fjernet. Vi håber snart der bliver en løsning.
Forslag og plan toges til efterretning.
AD 4: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for året 2017.
Årets samlede indtægter og udgifter gav et underskud på kr. -9.656,- grundet store vedligeholdelsesudgifter. Den samlede likvide kapital pr. 31.12.2017 andrager i alt kr.
174.499,-.
Regnskabet godkendtes.
AD 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
Da kommunen ikke godtager betaling for brug af huset, ændres ordlyden til at dække de
løbende omkostninger således:
Ændringsforslag:
§ 7.2 Brugere af huset betaler et beløb til dækning af de løbende omkostninger, herunder
nyanskaffelse af inventar, som ikke dækkes af kommunale tilskud.
Størrelsen af brugerbetalingen fastsættes af Repræsentantskabet for et år ad gangen.
Der kan søges fonde og lignende til Munkebo Kulturhus’ drift og aktiviteter m.v.
Vedtægtsændringen blev vedtaget.
Forslag om ændring af gennemgang til havestuen:
Forslaget blev forkastet, idet der enten var tale om en gennemgang for enden af skabsgangen, denne væg er bærende og fører ind til maskinrummet, eller en gennemgang til
EDB rummet, men denne løsning ville ødelægge hele skabsvæggen.
AD 6: Kasseren 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. 62.000 og udgifter på i alt kr. 61.800, samt renteindtægter m.v. på kr. 0,00, hvilket giver et samlet forventet resultat på kr. 200,-.
Dette bevirker, at de nugældende brugerkort pr. halvår fortsætter uændret med kr. 70,incl. kaffe, uanset om brugerne kommer en eller flere gange pr. uge. Prisen for personer
pr. gang for sporadiske brugere, fortsætter uændret med kr. 5,- pr. gang for vedligehold
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 Solvejg Mogensen.
Bestyrelsen består herefter af
Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen,
Peter Heiden og Jette Nielsen.
På valg i 2019 er Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen.
AD 8: Valg af suppleant
Henning Rasmusssen genvalgtes – på valg i 2019.
AD 9: Valg revisor
Til revisor genvalgtes Kaj Lau. – på valg i 2019.
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år
Arne Fokdal genvalgtes til revisorsuppleant – på valg i 2019.
AD 11: Eventuelt
Der blev rettet en tak til bestyrelsen samt for forholdende i øvrigt. Tilkørselsforholdene
blev ligeledes nævnt.
Man kan nu betale med Mobile Pay. Nummeret er ikke længere et telefonnummer, men
er ændret til 11656.
Formanden, Willy Anderskov takkede dirigenten Henning Rasmussen for hans indsats og
takkede de fremmødte for god ro og orden.
Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet.
Som referent:
Jette Nielsen

