Foreningen Hvalsø Kulturhus
Dato 08.04.2016

REFERAT - GENERALFORSAMLING
TID OG STED:

Torsdag 31. marts 2016, Kl. 18.00-19.00, Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

DELTAGERE:

Lone Frederiksen, Palle Bruselius, Mogens Petersen, Mikael Hansen, Stefan Moulvad

AFBUD:

Erik Barfoed, Margit Thomsen, John Nielsen, Jesper Dissing

REFERENT:

Carina Uhre

Dagsorden
1. Valg af dirigent
• Mogens Petersen valgt
2. Valg af stemmetællere
• Stefan Moulvad valgt
3. Bestyrelsens beretning
• Formanden fremlagde sin beretning for 2015-2016 (Vedlagt). Beretning godkendt.
• Kommentar:
• Mikael – Opfordrer foreninger til at give input til kulturhusets nyhedsbrev.
• Stefan – Der er en markant stigning på aktiviteter i og brugen af kulturhuset.
• Mogens – Forslag på oversigt over ”Det er sket i løbet af året”.
4. Godkendelse af regnskab
• Godkendt med revisionspåtegnelse. Regnskab fremlagt af kassér Lone
Frederiksen samt revisor Mogens Petersen.
• Bemærkninger til regnskabet:
• Lone Frederiksens’s:
1. En øvrig udgiftspost er regnskabs teknisk en konto hvor der bogføres
kontorartikler og forplejning.
2. TDC regninger hører under drifts regnskab. Hvilket normalt er en
konto for sig
3. Det vil være hensigtsmæssigt at bogfører den aktuelle betalingsdato
på bilaget. Bilag skal være nummereret
4. Er det muligt at lave PBS betaling når man har EAN nr.? I så fald
ville det minimere eventuelle rykkere
• Mogens Petersen’s:
1. Bilag, i ”stikprøver” på posteringer, er til stede.
2. Et af de medlemstilgodehavender for 2014, er betalt i 2015
3. Foreningen har 7 medlemmer i 2015, og det glæder mig, at jeg har
fået oplyst, at der i 2016 er kommet yderligere 2 medlemmer til.
4. Jeg finder den bestyrelsesvalgte kassérs bemærkninger relevante,
men bemærkningerne vedrører ikke selve revisionen, men er et
internt bestyrelsesanliggende
5. Jeg anbefaler at den kommende bestyrelse fastslå arbejdsgangen
for kassérens rolle i forhold til de løbende ind- og udbetalinger, der –
som oplyst – udføres af en slags ”forretningsfører” (en ansat i
musikskolen).
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5. Fastsættelse af kontingent
• Kontingent besluttet uændret. Årligt kontingent fastsat til kr. 300.
6. Indkomne forslag
• Bestyrelsen opfordres til at kontakte Lejre Kommune vedr. P-forhold mv.
7. Valg:

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §7, sker for en 2-årig periode således:
2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige år
• Kulturkaravanen ønsker genvalg
• Fotoklubben ønsker genvalg
• Lone fratræder kassér-posten og foreslår Stefan som Kassér og Sonja
Eliassen som Regnskabsfører for kulturhuset.
b. Valg af 3 suppleanter for 1 år
• AUM Genesis, Hvalsø Bio og Lejre Kunstforening genvælges
c. Valg af 1 folkevalgt revisor for 1 år
• Mogens Petersen ønsker genvalg
d. Valg af 1 folkevalgt revisorsuppleant for 1 år
• Varny Hansen genvælges
Der sendes mail til genvalgte foreninger om tilbagemelding med oplysninger om
navn mv. på bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt.
• Mogens Petersen foreslog turnusordning ifm. bestyrelsesarbejdet/roller. MP sender
notat til bestyrelsen.
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