Referat generalforsamling og nytårskur i Kulturbrugsen
tirsdag den 11. februar 2020
46 fremmødte
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Erik Borup blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Han
spurgte om de fremmødte havde indvendinger imod, at punkt 6 blev behandlet før punkt 5.
Der var ingen indvendinger.
2. Valg af stemmetællere
Henrik og Hans valgt
3. Bestyrelsens årsberetning fremlagt af formand Dorthe Thybo Kudsk - stikord:
10 bestyrelsesmøder + diverse udvalgsmøder i årets løb.
Indkøb af kajakker + SUP-boards + uddannelse af instruktører i Grej-banken.
Indledende fase ift opstart af juniorklub.
Gennemgang af gamle og nye aktiviteter i Kulturbrugsen – Yoga og højskolesangbog.
Igennem årene er der bevilget samlet ca. 5 mio. kroner ind til istandsætning og indretning af
lokalerne.
Senest har Kulturbrugsen fået 130.000 kroner (bevilget i 2019), som skal bruges på
indretning af børne- og ungelokale på 1. sal.
Stor ros til de frivillige, der sørger for, at der er rent og orden både inde og ude. Tak for det.
Dorthe fortalte, at hun trækker sig fra bestyrelsen og som formand efter seks år. Hun takker
for den enorme indsats fra de mange frivillige kræfter, der er ”skyld i ”, at Sebbersund i dag
har et flot kulturhus.
4. Forelæggelse af årsregnskab for 2019 samt budget v/ kasserer Lone Haagerup.
Regnskab i runde tal:
Indtægter 133.000
Udgifter
107.000
Resultat
26.000
Regnskabet godkendt.
Budget 2020. Der kalkuleres med større lejeindtægter og der lød en opfordring til at hjælpe
med udleje af lokalerne – der var flere ledige weekends i 2019.
Spørgsmål om der er afsat penge til at forskønne udearealerne. Ja.
Spørgsmål til forsikring: der er bygningsforsikring og en forsikring, der dækker dem, der
arbejder frivilligt + grejbank.
Budgettet godkendt.
Regnskab og budget bliver lagt på hjemmesiden
5. Fastsættelse af kontingent – se pkt. 6

6. Indkomne forslag
 Bestyrelsen har et nyt forslag til fastsættelse af kontingent for 2021
Aktuelle kontingentsatser: 75,- (pensionist), 150,- (privat) eller 1000,- (forening)
Medlemmer kan fra 2021 tilkøbe adgang til at bruge udstyret i grejbanken for ekstra 250 kroner.
Planen pt. er at indvi grejbanken i august – det vil blive annonceret i god tid.
Folk ”udefra” skal i 2020 betale kontingent til Kulturbrugsen, hvis de ønsker at bruge grej.
Der skal findes en mere permanent løsning på, hvad prisen skal være for at låne grejet, hvis man
er familie til medlemmer og folk ”udefra”.
Det blev foreslået at skaffe kano og vandcykler.
Kontingentsatserne blev vedtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 På valg er: Connie Trudslev, Mette Porsborg og Dorthe Thybo Kudsk.
Mette Porsborg og Dorthe Thybo Kudsk genopstiller ikke.
Nye kandidater: Lise (nuværende suppleant) og Thomas stiller op til bestyrelsen. De er valgt
sammen med Connie Trudslev.
8. Valg af 2 suppleanter
Ninna Ballesgaard og Helle Kirk
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Palle Nygaard
Niels Clemensen
10. Eventuelt
Lone Haagerup holdt en takke-tale for Dorthe og fremhævede hendes fantastiske evne som
Fire-starter.
Hanne Gerges, fmd. for Borgerforeningen takkede også Dorthe for hendes store indsats.
Palle Nygaard takkede også Dorthe for hendes evne til at inddrage folk.

Således opfattet – Connie Trudslev

