Generalforsamling for Kulturbrugsen onsdag den 14. februar, 2018 kl. 19.00

Velkommen v. formand Dorthe Thybo Kudsk
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
i. Erich Borup
ii. Generalforsamling er lovligt indvarslet

2.

Valg af stemmetællere
i. Palle Nygaard og Michael Eriksen

3.

Formandens årsberetning
i. Formanden fremlagde sin årsberetning.
ii. Formandens beretning er hermed godkendt.

4.

Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af
revisor og budget
i. Kasserer fremlægger årsregnskab.
ii. En spørgsmål omkring anvendelse af DK-kort i bestyrelsen blev
drøftet, og de forskellige synspunkter kom frem.
iii. Regnskab blev godkendt.
iv. Budget blev gennemgået og der blev diskuteret hvorledes man
kan få midler eller evt. spare på nogle af omkostningerne for at
nå i mål, med budgettet.

5.

Fastsættelse af kontingent
Det foreslås at kontingentet for foreninger hæves fra 500,00 til 1.000,00 pr. år.
Forhøjelsen af kontingentet medfører frit brug af et lokale i Kulturbrugsen for foreninger,
dog skal der selvfølgelig bookes via Kulturbrugsens booking side.
Samtidig henstiller vi til, at foreningerne ikke overbooker, således at man evt. afholder
sig fra at booke hver tirsdag de næste tre år frem. Der skal være plads til alle, og der skal
tages hensyn til udlejning til fester og betalende week-end arrangementer.

Bestyrelsen forbeholder sig endvidere retten til at bede om aflysning af et møde, for at
give plads til et betalende arrangement eller et arrangement som har almen vældets
interesse.
I forhold til budgettet for 2018 og 2019, samt det driftsunderskud som vi har for 2017, er
det nødvendigt med yderligere tilførsel af midler til drift af huset.
Vi ønsker af fastholde kontingentet for hhv. personlige medlemmer o
pensionist/ungdoms medlemmer

Kontingentforhøjelsen blev godkendt.
6.

Indkomne forslag
i. Ingen indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 3 medlemmer på lige år (jf. vedtægterne). På valg er:
Dorthe Thybo Kudsk, Connie Trudslev og Tonio Groslier
Dorthe og Connie ønsker genvalg og Tonio ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen vil gerne indstille Mette Porsborg.
Mette Porsborg, Dorthe Thybo Kudsk og Connie Trudslev blev valgt.
7.

Valg af 2 suppleanter
i. Lennart Ohlsson og Helle Kirk, Lennart ønsker ikke genvalg. 2.
suppleant er Arne Storgaard

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant
i. Palle Nygaard og Niels Clemmensen.

9.

Eventuelt
Besluttet på generalforsamlingen den 14. februar 2018.
Erich Borup
Dirigent

