
 

 

 

TIRSDAG, DEN 24. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 
afholdtes der ordinært repræsentantskabsmøde/  

generalforsamling i ”KULTURHUSET”, Troels Alle, Munkebo. 

Tilstede var 27 personer. 20 foreninger og interessegrupper ud af 29 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 for-

løbne 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. 
6. Kasseren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterføl-

gende år til godkendelse. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

På valg er: 
Lisbet Munk-Hansen 

Bjarne Dambro 
Ove Eriksen 
Jette Nielsen 

8. Valg af suppleant. (p.t. Birthe Aunfeldt) 
9. Valg af revisor. (p.t. Asger Larsen) 

10. Valg af revisorsuppleant. (p.t. Kaj Lau) 
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 for-
løbne år.  

Formanden, Willy Anderskov aflagde følgende beretning:  

Nu skal jeg prøve at undgå at få dette til at ligne min tale sidste år. 

Da talte jeg om en ny rabatordning, det tror jeg, jeg vil overlade til kassereren. 
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Der er endnu engang opstået en del nye aktiviteter, desværre er der også for-

svundet nogle få. 

Jeg vil begynde med dem der forsvandt, for at få de sjove til sidst: 

Stolegymnastik ville gerne have bedre lys, så de er flyttet til bibliotekets lokaler. 

Pilehytten overlevede sig selv, så der var ikke længere brug for deres tilbud, hvil-

ket jo i sig selv er positivt. 

Skulle jeg have glemt nogen så er det jo sikkert ikke vigtigt. 

Til gengæld er der sket en hel masse også nyt, jeg har simpelthen gået kalenderen 

igennem, så den havde jeg tænkt mig at læse op fra 1. januar: 

I januar indførte vi begrebet Nytårskur ved en fin fest, forhåbentlig en god traditi-

on, - forestået af et hold simremænd. 

Den 25. var der blues med Rene Evald og makker. Lars Krarup 

MK fik sit helt eget sangkor. 

Den 23. havde vi møde med tovholderne, med en masse inspiration. 

Strikke café er rigtigt godt i gang, der nu mønstrer ca. 20 strikkere. 

I februar startede rækken af diskotekerne for psykisk handicappede (bl.a. foran-

lediget af Paletten) 

Pigefrokosten mønstrede 114 og blev underholdt af Jan Schou. med pianist 

I marts havde vi endnu engang Tre i Takt. 

April fik vi påskemarked med børneloppemarked og trængsel. 

I maj blev vi underholdt af En Lille Pose Støj og vi spiste vores medbragte mad. 

Pigegruppen havde mode show.  

Og det gode skib Kristine blev navngivet og søsat. 

Vi havde åbent hus med efterfølgende sommer fest. 

Vi blev afvist i vores tilbud om at gøre noget godt for forsamlingshuset. 

I juni og juli skete der ikke så meget i huset, men vi festede alligevel for endelig 

skete det - vi fik penge til byparken, især fra AP. 

I august havde vi igen succes med stafet for livet. 

Vi stod for et borgermøde i forsamlingshuset hvor vi blev informeret om pengene til 

byfornyelsen 

September var der som bekendt fjordens dag, 

Simremændene kom med et hold 2. 

Og musikgruppen havde besøg af Iris Mist. 

Oktober bød på endnu et modeshow. 

I november kom banko klubben (skytte og lystfisker foreningen) 

Og Sanne Gryholt med trio, som vi kendte fra stafetten sidste år gav koncert. 

Vi havde introduktion i arveloven. 

Vi fik en netcafé 

Vi havde besøg af nogle spillemænd der fortolkede Carl Nielsens fars musik. 

Vi havde sammen med skibslauget kursus i udvidet førstehjælp. 

Og i december var der selvfølgelig julemarked. 

Det var hvad kalenderen fortalte mig. Så hvis jeg har glemt noget må i venligst 

minde mig om det. 

 

Lindø pengene har forsødet flere af grupperne med bl.a. en hærder en metal sli-

ber, en sten sliber lidt værktøj til værkstedet, og lidt værktøj til køkkenet. 



Jeg kan sluttelig fortælle at der i øjeblikket er 26 faste brugergrupper der kommer 

hver eller hver anden uge, med gennemsnitlig 309 brugere. 

Dertil er der 23 grupper der bruger huset fast nogle få gange om året, med et 

ukendt antal brugere, fra nogle få brugere - til over 100 brugere. 

Det var hvad jeg fik ud af at kigge i kalenderen. 

Beretningen toges til efterretning. 

AD 3: Bestyrelsen fremlægger forslag og plan for kulturelle og netværksskabende 

aktiviteter i det kommende år.  

Jette Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag og plan således: 

Som tidligere nævnt, er Munkebo Kulturhus en stor succes med en masse aktivite-

ter MEN der er fortsat plads til endnu flere aktiviteter. Vi vil også fortsat gerne se 
nogle flere yngre mennesker. Det er dog dejligt at se, hvor folk hygger sig i hinan-
dens selskab i Kulturhusets lokaler.  
I lighed med både Langeskov og Kerteminde er der planer om at stifte foreningen 

”Bibliotekets Venner”. Der er allerede flere interesserede, og der vil blive indkaldt 

til et borgermøde, med henblik på at stifte foreningen. 

Vi har fået en stor flot sten, som står på genbrugspladsen, men problemet er at få 

den flyttet ned til kulturhuset. Vejrforholdene har endnu ikke været sådan, at en 

stor lastbil kan køre ind på pladsen, uden at der er risiko for at ødelægge fliser 

m.m. Stenen skal placeres tv for havestuen, når man står på pladsen og ser ind 

mod havestuen. 

Vi har også fået foræret et bord-/bænkesæt  i cement fra Pilehytten, som skal pla-

ceres th for havestuen. Den vil blive flyttet herned på en trailer. 

Vi har ansøgt om bedre p-forhold samt bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere, 

ligesom der skal være bedre forhold for udrykningskøretøjer. Igennem Virk og Gro 

gruppen er der nu sendt endnu en anmodning herom til byfornyelsen, og vi har 

fået svar således: 

”Ved kulturhuset er der ny grussti, som giver handicapadgang. Der er også mulig-

hed for at parkere på Lindhøjvænget, og gå bag om skolen på stien og komme ind. 

Foran Kulturhuset er der to handicappladser ved biblioteket. Park og vej har un-

dersøgt prisen på handicap p-lommer på Troels Alle, men det vides ikke, om der 

pt. er afsat anlægsmidler til det. Det får vi dog en tilbagemelding om. 

Områdefornyelsen har også fået tilsendt ønsket om handicapvenlig adgang til kur-

turhuset og om ujævn belægning m.m. og de er på ønskelisten. I det regi tjekkes 

belægningen omkring kulturhuset – samt mange andre steder, og mindre skader 

udbedres, når der skal arbejdes med brolæggeropgaver. Det bliver i for-

året/forsommeren” 

Forslag og plan toges til efterretning. 

AD 4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

Kassereren, Ove Eriksen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab. Ved 
årets start var der en likvid kapital på kr. 413.678,51. Årets samlede indtægter 

og udgifter gav et overskud på kr. 17.099,-. Af gaven fra  Lindø funktionærfor-
ening var der brugt  kr. 116.058,63, så med renter m.v. var det samlede under-



skud kr. – 97.762,31.  Den samlede likvide kapital pr. 31.12.2014 andrager  i alt  
kr. 315.916,20. 

Regnskabet godkendtes.   

AD 5: Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  

AD 6: Kassereren fremlægger forslag til brugertakster og budget for det efterføl-

gende år til godkendelse.  

Ove Eriksen aflagde budget for det kommende år. Man forventer indtægter i alt 

på kr. 57.000 og udgifter på i alt kr. 57.700, samt renteindtægter m.v. på kr. 
1.200, hvilket giver et samlet forventet resultat på kr. 500,-.   
Dette bevirker, at de nugældende brugertakster nedsættes til kr. 70,- for samtli-

ge brugere incl. kaffe, uanset om brugerne kommer en eller flere gange pr. uge.  
Prisen for personer pr. gang for sporadiske brugere, fortsætter uændret med kr. 

5,- pr. gang for brug af huset, samt betaling for kaffe kr. 5,- pr. gang. 

Budgettet godkendtes. 

AD 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

Til bestyrelsen genvalgtes Lisbet Munk-Hansen, Bjarne Dambro, Ove Eriksen og 
Jette Nielsen.  

Bestyrelsen består herefter af 
Willy Anderskov, Torben Hansen, Solvejg Mogensen, Lisbet Munk-Hansen, Bjar-

ne Dambro, Ove Eriksen og Jette Nielsen. 
På valg i 2016  er Willy Anderskov Nielsen, Torben Hansen og Solveig Mogensen. 
 

AD 8: Valg af suppleant 

Birthe Aunfeld genvalgtes – på valg i 2016. 
 
AD 9: Valg  revisor 

Til revisor valgtes Kaj Lau. – på valg i 2016. 
 

AD 10: Valg af revisorsuppleant for et år 

Arne Fokdal valgtes til revisorsuppleant – på valg i 2016. 

AD 11: Eventuelt 

Da det adskillige gange var blevet konstateret, at døren til køkken og sanglokale 
stod ulåste, blev brugerne af disse faciliteter anmodet om at sørge for, at der al-

tid var aflåset, når man var færdig med brugen af lokalerne. 

Willy Anderskov orienterede om en forespørgsel vedrørende rabat til større grup-

per. Bestyrelsen havde valgt ikke at give rabat, idet tovholderne selv måtte holde 
styr på, hvem der i forvejen havde rabatkort. Disse skulle naturligvis friholdes 

for betaling. Forespørgslen fik dog en anden drejning, og emnet vil blive behand-
let på næste bestyrelsesmøde. 

Lisbet oplyste, at der fra Folkeskolen blev sendt en årsplan for aktiviteter i Mun-
kebo Kulturhus – primært vedrørende brug af skolekøkkenet, men at der des-
værre ofte blev ændret i planen. Med hensyn til øvrige brugeres dispositioner af 



lokaler i Munkebo Kulturhus skal tovholderne selv give meddelelse herom. Loka-
ler bliver booket for et halvår ad gangen, og vil ikke automatisk blive overført til 

næste halvår. Dette skal de enkelte tovholdere ligeledes selv give meddelelse om. 

Endvidere blev de tovholdere, som har arrangementer med børn anmodet om at 

holde et godt øje med børnene, så kulturhusets inventar ikke lider overlast. 

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 

 

 


