Kulturhus Langå, generalforsamling torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning
3) Regnskab og budget
4) Fastsættelse af næste års kontingent
5) Valg til bestyrelsen
a. 3 medlemmer (efter tur afgår Karen Fokdal, Rune Asmussen og Bo Skøtt)
b. 1 suppleant (efter tur afgår Kaj Møldrup Christensen. Desuden mangler en
suppleant for 1 år for Rikke Stoltz, der indtrådte i bestyrelsen efter Aase
Enevoldsen)
c. 2 revisorer (efter tur afgår Hanna Hedelund og Poul Møller)
d. 2 revisorsuppleanter (der findes kun 1 – Steen Nørgaard)
6) Indkomne forslag
Forslag fra Jonna Andersen
7) Eventuelt
Ad 1
Hans Peter Hansen blev valgt til dirigent og Rune Asmussen blev valgt som referent.
Hans Peter Hansen indledte med at takke for valget og konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2
Formand Karen Fokdal afgav bestyrelsens beretning (vedlagt).
Egon Kristensen fremviste én af i alt fire flagstænger der er indkøbt af Lokalhistorisk Museum for
overskuddet fra den afholdte fest for Kulturhusets bygninger i forbindelse med 100 års jubilæet.
De fire flag foræres til huset.
Det blev fra salen foreslået, at der blev lavet retningslinjer for brug af opslagstavlen ved
indgangen.
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Ad 3
Thyge Hvass fremlagde foreningens årsregnskab for 2013 og budget for 2014-2015 (vedlagt).
Regnskabet for 2013 viser et resultat på -331,25 kr. For 2014-2015 budgetteres med et overskud
på 7.200 kr. Kassebeholdningen er på 96.260,30 kr.
Karen Fokdal fremlagde regnskabet for de indsamlede midler (vedlagt). Der er brugt 51.252,53 kr. i
dette regnskabsår. Kassebeholdningen for de indsamlede midler er nu 41.666,53 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (100 kr.) for næste år, hvilket blev vedtaget.
Ad 5
a)
b)
c)
d)

Karen Fokdal, Rune Asmussen og Bo Skøtt modtog genvalg og blev valgt for 2 år.

Gert Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 2 år.
Hanna Hedelund og Poul Møller var villige til genvalg og blev valgt for 1 år.

Steen Nørgaard var villig til genvalg og blev valgt for 1 år.

Ad 6
Jonna Andersen havde fremsendt følgende opfordring til bestyrelsen:
”Jonnas tekst”
Karen Fokdal fortalte, at kommunen sørger for rengøring af Biblioteket, Aktivitetshuset og
toiletterne. Altså ikke forhallen.
Generalforsamlingen bakkede op om Jonna Andersens opfordring til bestyrelsen om at få sat
struktur på rengøringen. Bestyrelsen tilkendegav, at emnet vil blive taget op snarest.
Ad 7
Jim Davidsen tilkendegav, at han og bestyrelsen vil arbejde videre med forbedring af belægningen
(herunder regnvandsrender) på parkeringsarealerne.
Hans Peter Hansen takkede for god ro og orden og Karen Fokdal takkede for fremmødet og
ophævede generalforsamlingen kl. 20.00.
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