Foreningen Hvalsø Kulturhus
Dato 01.04.2017

GENERALFORSAMLING
TID OG STED:
DELTAGERE:

Torsdag 30. marts 2017, Kl. 18.00-19.00, Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Jens Breum – Kulturkaravanen
Stefan Moulvad – Lejre Musikskole
Rene Lambrecht – Kulturel Event Forening
Mogens Petersen – Lejre Kunstforening,
Mikael Hansen – Sangskriverne
John Nielsen – Lejre Fotoklub
Rebekka – Spor 1

REFERENT:

Carina Uhre

Referat
1. Valg af dirigent
Mogens Petersen blev valgt.
2. Valg af stemmetællere
Blev ikke relevant.
3. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning (Vedlagt). Beretning godkendt med følgende
kommentar:
Mikael opfordrer til nye former for kulturelt samvær. Hvad mangler for at huset kan får en
helhed? Foreslår foreningsdag. Og bedre ansvarsfordeling for bestyrelsesopgaver.
Stefan har ønske om en bestyrelse med fælles mål og klare retningslinjer om hvad vi kan
bruge en bestyrelse til (evt. som brugerråd). Der sker meget, vi har 100.000 kr. på
kontoen, men mangler initiativ og ansvar. Der skal ske behovs-afdækning, enighed,
tilbudsindhentning og eksekvering.
John gør opmærksom på at brugerne har forskellige ønsker til husets inventar.
Mogens informerer at kulturhuset er en 7 år gl. forening, der er foreningsdrevet, hvor der
tænkes på huset. De 2 andre kulturhuse i kommunen er borger-drevet og der er andre
aktiviteter. Vi bør have tanke for en ny organisering med plads til faste brugere. Foreslår
at den nye bestyrelses opgave kunne være at udarbejde en analyse for hvad der
fremtidigt skal ske med kulturhuset. Vi skal huske at bruge hinanden og finde ud at hvad
brugerne vil have.
Rene foreslår at skabe kontakt til kommunens andre kulturhuse.
Jens informerer at han allerede har kontakt til de 2 andre kulturhuse.
Det blev besluttet at den nyudvalgte bestyrelse skal foretage et serviceeftersyn/tjek af
foreningens organisation og evt. forhøre sig hos kommunens 2 andre kulturhuse om deres
måde at drive kulturhus på.
4. Gennemgang af og godkendelse af regnskab
Regnskab gennemgået af kassér Stefan Moulvad.
Revisor Mogens Petersen redegjorde for egne notater ifm. afstemning af regnskabet og
anbefaler regnskabet godkendt.
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5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent besluttet uændret. Årligt kontingent fastsat til kr. 300.
6. Indkomne forslag
Redegørelse for bestyrelsens holdning til kommunes servicekatalog, samt forsamlingens
drøftelse heraf. (Mogens Petersen). Carina informerede: Kommunes nye servicekatalog
samt takstblad gælder kun for idrætshaller samt multisale. Der er pt. ingen planer om
kommunalt servicekatalog gældende for kulturhusene i Lejre Kommune.
Bemærkning fra Mogens Petersen: Kommunikation mellem bestyrelsen og de 9
medlemsforeninger skal være bedre evt. med udsendelse af bestyrelsesreferater.
Bemærkning fra Carina Uhre: Kommunikation gælder begge veje. Foreningerne skal være
bedre til at informere om deres arrangementer og foreningsarbejde til kulturhusets
nyhedsbreve, der udsendes til Lejre Kommunes borgere og foreninger for synliggørelse af
kulturhusets kulturelle liv.
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
• Sangskriverne genvalgt
• Kulturel Event Forening valgt
• 1 bestyrelsespost ledig
b. Valg af 3 suppleanter for 1 år
• Lejre Kunstforening valgt
• 2 suppleantposter ledige
c. Valg af 1 folkevalgt revisor for 1 år
• Lejre Kunstforening genvalgt
d. Valg af 1 folkevalgt revisorsuppleant for 1 år
• 1 revisorsuppleantpost ledig
8. Eventuelt
Ingen kommentar
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