Foreningen Hvalsø Kulturhus
Dato 09.04.2018

GENERALFORSAMLING
TID OG STED:

Tirsdag 3. april 2018, Kl. 18.00-19.00, Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

DELTAGER:

Claus Langer, Mikael B. Hansen, Robert Søderstrand, Stefan Moulvad, Rene Lambrecht,

REFERENT:

Lunde Ljungberg, Flemming Knappmann
Carina Uhre

Dagsorden
1. Valg af dirigent
• Stefan valgt
2. Valg af stemmetællere
• Stefan valgt
3. Formandens beretning
• Jens Breum har valgt at trække sig fra formandsposten, og Mikael er indtrådt som fungerende
formand, derfor ingen formandsberetning.
• Der var en kort snak om at genoptage ideen med en temadag på et senere tidspunkt.
• Indsamle materiale fra Jens Breum ift. Oprettelse af brugerråd og evt. arbejde videre med dette
på et senere tidspunkt.
• Der blev diskuteret procedure for referat. Referatet skrives og udsendes af Carina til
bestyrelsesrepræsentanter, som derefter er ansvarlig for at gemme og viderebringe information
til egen forening og evt. nye repræsentanter i bestyrelsen.
• Efter referatudsendelse har bestyrelsesmedlemmerne 14 dage til kommentarer, derefter
betragtes referatet som godkendt.
• Det blev efterspurgt, at bestyrelsesreferaterne kan tilgås på hjemmesiden, men med den nye
persondatalovgivning i mente afventer vi muligheden for dette.
• Rene udtrykte ønske om at blive informeret om tidligere referater og vil modtage dette fra
Carina.
4. Gennemgang af og godkendelse af regnskab
• Regnskab godkendt og underskrevet uden yderligere kommentar.
5. Fastsættelse af kontingent
• Kontingent godkendt til kr. 300.
• Opfordring fra kasserer til, at alle foreninger betaler kontingent senest d. 6/4-2018.
6. Indkomne forslag
Spor 1 – At man i bestyrelsen fastlægger, hvordan man må bruge huset. Må man bruge det i ferier
og helligdage? Gældende for alle faste brugere af huset.
• Huset følger skolernes ferie/helligdage, og disse perioder blive ikke automatisk booket
ind ved sæsonbookinger. Dog har faste foreninger mulighed for at booke sig ind i
ferieperioderne efter aftale med husets administration. Ønsker om dette kan indgås ved
sæsonbookningen eller i løbet af sæsonen. Husets administration benytter ofte
ferieperioderne til renovering eller andre projekter i huset, og et ønske om at bruge
lokalerne i disse perioder skal derfor koordineres. Ved benyttelse af huset i ferieperioder
skal man være opmærksom på at aflåse og sikre huset samt sørge for oprydning efter
reglerne og fjerne alt skrald, når lokalerne forlades, da der ofte ikke er renovation/opsyn i
disse perioder. Dette bør tydeliggøres i Kulturhusets booking og regelsæt.
Spor 1 – At man får sat en dato for udførslen af ophængning af skabe til kulturkaravanen. Det blev
af bestyrelsen vedtaget for længe siden. Så de kan få flyttet deres ting.
• Opførsel af skabe kan ikke blive til en realitet pga. vvs-installationer, men Claus fra
Kulturkaravanen har aftalt med Rene fra KEF at fjerne kulturkaravanens kasser.
Generalforsamling, Foreningen Hvalsø Kulturhus

Dagsorden s. 1 af 2

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 og Lejre Fotoklub valgt i år 2018-2020
b. Valg af 3 suppleanter for 1 år
• Ønsket om at vælge 1 suppleant fra hver forening kræver en vedtægtsændring.
Dette bør tages op på et senere tidspunkt. (Vedtægterne giver mulighed for 3
suppleanter, bliver vi flere end det, tager vi fat på en ændring af vedtægterne).
c. Valg af 1 folkevalgt revisor for 1 år
• Ingen på valg. Besluttet at der spørges i hver forening om evt. kandidat.
• Da regnskabet SKAL revideres af en person uden for bestyrelsen, er det vigtig at vi
får denne position besat. (PS. Det behøver ikke at være en revisoruddannet. Det
handler om at gennemgå bilag med regnskabet – max. 30 min).
d. Valg af 1 folkevalgt revisorsuppleant for 1 år
• Ingen på valg. Besluttet at der spørges i hver forening om evt. kandidat.

8. Eventuelt
• Projekt lys – drøftes på efterfølgende bestyrelsesmøde
• Pære i Projektor - drøftes på efterfølgende bestyrelsesmøde
• Skralde-projekt – Lunde informerede om Kulturhusets skraldeprojekt, hvor Hvalsø Kulturhus
har igangsat kommende kommunale affaldssortering. Der er opsat sorterings-skraldespande
i strædet, kulturhuskøkkenet, på 1.sal i biblioteket samt på 1.sal på musikskolen. Venligst
informer jeres foreningsmedlemmer om dette!
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