Referat for bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen
Placering:

Kulturbrugsen

Tilstede: Lone, Lise, Thomas, Connie og Nina

Dato:

14. januar 2021

Afbud:

Klokkeslæt:

Kl. 20.00 – 21.00

Punkt

Referat

Orientering

Stadig i Corono lock-down i skrivende stund, hvilket lukker ned for alle aktiviteter i Kulturbrugsen.
God respons på portrætter af de frivillige.

Udvalgsstruktur og orientering derfra, samt
fremtidigt samarbejde
1. Musik/arrangementsudvalg
2. Anvendelse af Salonen
3. Grejbank
4. Rengøring
5. Vedligehold og udenoms
6. Børn & unge
7. Yoga/pilates aftale

1. Vi afventer billetsalg til koncert med Allan Olsen, inden vi ved mere.
2. Intet at bemærke
3. En tilbagemelding til ledelse af Grejbanken om
et oplæg på uddannelse af nye instruktører og
kommunikation til medlemmer ved opstart af
sæson.
4. Intet at bemærke
5. Der er lidt udfordringer med at få varmet huset ordentlig op. Lone tager fat i Peter for at få
lavet et servicecheck.
6. Juniorklub er lukket ned pt. Der kommer en
barselsvikar fra 1. marts 2021 (Emilie).
7. Før nedlukning var der 3 ugentlige hold.
I samarbejde med Anette undersøges muligheder for at tilbyde holdtræning via aftenskole.

III

Gennemgang af opfølgningsliste/Trello

Intet at bemærke

IV

Økonomi – status:

December måned er nu bogført færdig, så det der
nu står tilbage, er de sidste afstemninger. Der
forventes et positivt resultat fra 2020, hvilket er
meget tilfredsstillende. De tidligere projektaktiviteter er nu ved at være afsluttet.
Der skal foretages et review af struktur på kontingent specielt i forhold til Grejbanken til eventuel
drøftelse på kommende generalforsamling.

I

II

-

Resultat
Likviditet
Projekter

Vi har fået tilsagn fra Aalborg Kommune
på ”Drifts- og aktivitetstilskud til forsamlingshuse”
på kr. 7.500 til afholdelse af lokale aktiviteter i
Kulturbrugsen i 2021.
V

Kommunikationskanaler

Intet at bemærke

VI

Punkt

Referat

Planlægning af generalforsamling – fysisk
eller virtuelt

Den planlagte generalforsamling tirsdag den 15.
februar 2021 kan ikke afvikles som forventet.
Vi udsætter derfor generalforsamlingen indtil det
er forsvarligt. Såfremt vi mod forventning ikke kan
afvikle en generalforsamling senest i juni måned,
vil bestyrelsen drøfte, hvorvidt der skal afvikles en
virtuel generalforsamling.
I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned og indkaldes af bestyrelsen med
mindst 2 ugers varsel. Beslutning om at udskyde
dette års generalforsamling formidles via website,
Facebook og ophæng ved Kulturbrugsen.
Regnskab for 2020 og budget for 2021 og 2022
udarbejdes og offentliggøres på Kulturbrugsens
website inden godkendelse på generalforsamling.

VII

Planlægning af visionsseminar for bestyrelse

Udskydes til efter vinterferien den 13. marts 2021

VIII

Næste møde

Mandag den 15. februar 2021 kl. 19.30

IX

Eventuelt

Mulighed for at få tilskud til uddannelse af en
guide til fælleslæsning (Læseforeningen) undersøges.
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