
Repræsentantskabsmøde   TIRSDAG, DEN 15. JUNI 2021 KL. 19,00 

afholdtes der ordinær  repræsentantskabsmøde/generalforsamling i ”KULTURHUSET”, Troels Alle, 
Munkebo. 

Tilstede var 26 personer. 24 foreninger og interessegrupper ud af 42 mulige var repræsenteret, så 
repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt. 

Der blev behandlet følgende DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
3. Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det 

kommende år. 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 
Vedtægternes §4.1. sidste afsnit foreslås ændret således: 
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal med følgende 
dagsorden: 

6. Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

På valg er: 
Lisbet Munk-Hansen 
Ove Eriksen 
Peter Heiden 
Jette Nielsen 

8. Valg af suppleant.(P.T. Jytte Bang) 
9. Valg af revisor. (p.t. Kai Lau) 
10. Valg af revisorsuppleant. (p.t. ingen) 
11. Eventuelt. 

Formanden for kulturhuset, Willy Anderskov bød velkommen, og glædede sig over det store fremmøde.  

AD 1:  Valg af dirigent. 
Til dirigent valgtes Egon Gaarde, som konstaterede, at repræsentantskabsmødet for lovligt indvarslet. 

AD 2: Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.  
Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning:  

Beretning 2020 for Munkebo Kulturhus 

Et mærkeligt år.    Fuld af forhindringer, men også mange store udfordringer. 

Jan.                    Året startede med En gammel sag, Vi har i alle årene diskuteret tilkørselsforholdene til 
kulturhuset- som jeg også startede min beretning sidste år, -tilkørsels forholdene til 
kulturhuset er stadig problematiske. det ene øjeblik forsøgte vi at få lagt jernplader ud,- hvor 
der næste øjeblik blev placeret store sten til hindring,-  gad vide om jeg ikke til næste år kan 
starte med dette emne. 

                            Vi søgte fondspenge til en industri- opvaskemaskine til cafeen. (Men får afslag.) 

       Der blev afholdt nytårskur. 

Feb.                   Lystfiskerklubben er flyttet fra deres gamle domicil, og kommet i gang i kulturhuset. 



                             Vi planlægger repræsentantskabsmøde,  

                             Vi søger fondspenge til et projekt ”fra baggård til promenade” (men får afslag.) 

Mar.                   Der holdes møde med kommunen om ”rådhusbyggeriet” og en opdeling af køkkenet blev 
igen diskuteret med kommunens medarbejder.  

                             Folkene der stod for ombygningen havde fået besked på at kulturhuset ikke skulle røres, 
det var vi naturligvis stolte af, da vi opfattede det som et stort cadeau  til det arbejde vi gør. 

Vi aftaler at vi godt vil modtage en 6. klasser fra Munkebo skole, til nole timer i håndværk og 
design, men så lukkede Mette Fredriksen (coronaen)som bekendt landet for alt samvær. 

Revyen når lige at blive afviklet, men der mangler nole musik arrangementer. 

Apr.                    Vi afholder generalforsamling digitalt hvor der var 34 stemmeberettigede og hvor 26 afgav 
stemme.(bestyrelsen blev genvalgt) 

                             Vi blev opfordret til at ”plyndre” køkkenet i forsamlingshuset. (som vi så nærmest rippede). 
kulturhuset tog det bedste, resten blev foræret til hvem som ville have det.                    

Maj.                    Resultatet af repræsentantskabsmødet blev at brugerbetalingen blev hævet til 100 kr. pr 
halvår og 170 kr. for et helt års betaling. 

Jun.                     Kommunen tilbyder os en helt ny keramikovn. (mere strømbesparende) 

                             På grund af borearbejde i forbindelse med byggeriet opstår der vandskade i kontor og 
havestue. 

                             I bestyrelsen fejre vi at vi er sluppet af med 10. klasserne. 

Aug.                    Kulturhuset bliver delvis taget i brug af en del af de små grupper. 

Sep.                    M.G.P. Munkebos gæve pensionister ser dagens lys.  

Munkebo Kulturhus kunne have fejret 10 års jubilæum, men festlighederne måtte som 
bekendt aflyses. 

Infohuset på bakken bliver indviet. 

Okt.                    På grund af corona restriktioner kunne vi ikke afholde større arrangementer i kulturhuset, 
men kommunen hjalp med alternative løsninger dels i idræts centret dels i Munkebo skole. 

Nov.                   Vindmøllepuljen bevilliger penge til del financieren af et camera der skal opsættes i 
antennemasten ved bakken, Kulturhuset tilbyder støtten, forudsat at  man finder restbeløbet 
et andet sted. (Antenneforeningen vil ikke rigtigt være med.) 

Dec.                    Vi bliver bedt om at se på muligheden for at afstå keramik lokalet og musik lokalet, mod at 
få visse forbedringer i kulturhusets øvrige lokaler. 

Kulturhuset må igen lukke ned, først for at få repareret de ødelagte gulve, - så fordi 
regeringen finder det nødvendigt. ( pga. corona situationen.) 

 

 



AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende aktiviteter i det 
kommende år.  
Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således: 

Først og fremmest må vi håbe, at kulturhuset kommer godt i gang igen efter coronaen og med coronaen. 
Den gode stemning i kulturhuset skal fortsætte. 

Vi vil fortsat gerne have endnu flere ting til at ske i og omkring kulturhuset . 

Vi skal have kulturhuset i gang i det nye kulturcenter med de muligheder og begrænsninger, som 
ombygningen har givet og uden 10. klasserne.  

Efter 10 år, hvor vi har ønsket os et nyt køkken, står der nu et funklende flot køkken, lige til at tage i brug. Så 
pas godt på det. 

Med forventninger om forbedringer i salen, i det nye keramik værksted samt andre lækre forbedringer, med 
adgang til kantine – Troelskærsalen og mødelokaler i hele huset, kan det kun være til vores fordel. 

Lad os stå sammen om at udnytte disse nye muligheder så meget som muligt, så alle kan se, at vi er noget 
særligt her i Munkebo.  

Vi vil meget gerne have flere til at føle at kulturhuset er ”deres” – det vil sige, at vi alle tænker ”HVAD KAN 
JEG GØRE FOR AT KULTURHUSET FUNGERER OPTIMALT – hvad kan jeg bidrage med. Det er vigtigt, at vi er 
sammen om at skabe rammerne, og at vi alle gør vores bedste for at hjælpe til – således også med at sørge 
for, at der ser pænt og ryddeligt ud.  

Vi har fantastiske køkkenfaciliteter i det nyetablerede køkken, men også i cafeen, som bliver besøgt af 
mange af husets brugere, som heldigvis er rigtig flinke til at rydde op efter sig og stille i opvaskemaskinen, 
MEN HUSK, at inden ting sættes i opvaskemaskinen, skal følgende regler følges: 

1 .Porcelæn skylles af, inden det sættes i opvaskemaskinen. 
2.Maskinen må ikke være overfyldt (heller ikke bestikholderen) 
3. Det er kun kopper og glas der må vaskes på 29 minutter. 
4.Tallerkener skal, uanset at de skal skylles af, vaskes i 2 timer. 
 Når maskinen tømmes, sørg da for, at man stiller porcelænet de rigtige steder i skabene. 
Køkkenet skal afleveres i samme stand, som man ønsker at finde det i. Det gælder både det nye køkken og 
køkkenet i cafeen. Komfurerne skal rengøres efter brug. Tallerkener, glas og bestik m.v. skal gås efter, 
inden det sættes på plads. Duge skal vaskes efter brug. 
 
Vi ser FORTSAT på muligheden for at forbedre tilkørselsforholdene for invalide kørsel – adgang for 
optrædende ved musikarrangementer osv. Desværre er dette lidt ude af vores hænder, så vi må afvente og 
se, hvad der sker. 
l  
Forslag og plan toges til efterretning. 

AD 4: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. 
Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for året 2020. Årets samlede 
indtægter og udgifter gav et underskud på kr. -1.348 dels grundet nedlukningen og den manglende indtægt  
i cafe og enkeltarrangementer.  Den samlede likvide kapital pr. 31.12.2020 andrager i alt kr. 180.154,-. 
Regnskabet godkendtes.   

AD 5: Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsens forslag til brugerbetaling: 



På repræsentantskabsmødet 2020 blev det vedtaget, at brugerbetalingen sættes til kr. 100,- pr. halvår og 
kr. 170,00, hvis der betales for et helt år. 
Grundet årets resultat samt budget for 2021 foreslår bestyrelsen følgende: 
Brugerbetalingen sættes til kr. 100,- pr. halvår, og der gives ikke rabat for helårsbetaling. 
Vedtægtsændringen blev vedtaget. 

 
 
AD 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterfølgende år til godkendelse.  
Ove Eriksen aflagde budget for det kommende år. Man forventer indtægter i alt på kr. 65.400 og udgifter 
på i alt kr. 69.000, hvilket giver et samlet forventet resultat på kr. -4.000,-.   
Dette bevirker, at de nugældende brugerkort pr. halvår sættes til kr. 100,- og  uanset om brugerne kommer 
en eller flere gange pr. uge.  Prisen for sporadiske brugere fortsætter uændret med kr. 5,- pr. gang  for 
vedligehold af inventar, samt betaling for kaffe kr. 5,- pr. gang. 
Budgettet godkendtes. 

AD 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 
Til bestyrelsen genvalgtes Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og Jette Nielsen.  

Bestyrelsen består herefter af 
Willy Anderskov, Torben Hansen, Henning Rasmussen, Lisbet Munk-Hansen, Ove Eriksen, Peter Heiden og 
Jette Nielsen. 
På valg i 2022  er Willy Anderskov, Torben Hansen og Henning Rasmussen. 
 
AD 8: Valg af suppleant 
Som suppleant valgtes Jytte Bang – på valg i 2022. 
 
AD 9: Valg  revisor 
Til revisor genvalgtes Kaj Lau. – på valg i 2022. 
 
AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år 
Til revisorsuppleant valgtes Peter Hansen– på valg i 2022. 

AD 11: Eventuelt 
Der blev rettet en tak til bestyrelsen samt for forholdende i øvrigt.  
Formanden, Willy Anderskov takkede dirigenten Egon Gaarde for hans indsats og takkede de fremmødte 
for god ro og orden.  

 

Repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen hævet. 

Som referent: 

Jette Nielsen 

Som dirigent: 

Egon Gaarde 

 


