Referat af generalforsamling i Lokalsamfundet torsdag den 19. sept. 2013
Der forelå følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab og budget
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg til bestyrelsen
a. 4 medlemmer
b. 1 suppleant
c. 2 revisorer
d. 2 revisorsuppleanter
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan ses på hjemmesiden og enkelte trykte eksemplarer
findes i Kulturhusets forhal ved kaffeautomaten.
Bestyrelsen foreslår blandt andet ved dette ændringsforslag, at foreningen skifter navn fra
”Lokalsamfundet” til ”kulturhus Langå”.
7. Eventuelt
Ad 1:
Per Kvorning blev valgt som dirigent og Rune Asmussen som referent.
Ad 2:
Formanden aflagde beretning. Enkelte forhold vedrørende beretningen blev drøftet sammen med andre
praktiske spørgsmål.
Der var stor tilfredshed med den store medlemsfremgang. Der blev uddelt roser til alle der har arbejdet
hårdt for dette. Især Aase fik en stor hånd for sin ihærdige indsats.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3:
Thyge Hvass gennemgik foreningens revisorpåtegnede regnskab. Karen Fokdal gennemgik regnskabet for
indsamlingskontoen og regnskabet for indsamlede midler.
Efter afklaring af enkelte afklarende spørgsmål blev regnskaberne godkendt.
Karen Fokdal fortalte, at der i dag faktisk er tre forskellige regnskaber i foreningen. Det er i samråd med
revisorerne besluttet, at der fremover opereres med et enkelt regnskab vedr. udlejningsindtægter og
almindelig drift. Ved siden af dette vil der naturligvis fortsat, indtil disse er brugt, være et regnskab over de
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indsamlede midler, der jo skal anvendes til større investeringer og anskaffelser, der kommer hele huset til
gode.
Thyge Hvass gennemgik foreningens budget for 2014 på baggrund af den nye regnskabsstruktur.
Budgettet blev godkendt.
Ad 4:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr./år, hvilket blev vedtaget.
Ad 5:
a) Efter tur afgår: Per Christensen, Aase Enevoldsen, Tyge Hvass og Rikke Stolz. Rikke Stolz er ikke
indstillet på genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jim Davidsen som indvilligede i at opstille. Hermed er følgende valgt for de
næste 2 år: Per Christensen, Aase Enevoldsen, Tyge Hvass og Jim Davidsen
b) Efter tur afgår Jim Davidsen.
Rikke Stolz blev valgt som suppleant for 2 år.
c) Revisorerne Hanna Hedelund og Poul Møller blev genvalgt for 1 år.
d) Steen Nørgaard blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
Ad 6:
Karen Fokdal gennemgik bestyrelsens forslag til nye vedtægter, der er moderniserede og afspejler
foreningens reelle arbejde, der har rykket sig noget siden foreningens stiftelse. I dag er foreningens formål
at drive og udvikle Kulturhuset. Bestyrelsens forslag indebærer navneændring til ”Kulturhus i Langå”.
Der var indkommet forslag fra Lokalhistorisk arkiv om at navnet i stedet ændres til ”Kulturhus Langå”.
Der blev påpeget enkelte fejl, som bestyrelsen lovede at rette. Bestyrelsen foreslog, at der kun skal vælges
en enkelt revisorsuppleant, hvilket blev vedtaget.
Der udspandt sig en livlig debat primært om navneændringen, men også om foreningens formål.
Ændringsforslaget fra Lokalhistorisk arkiv om at omdøbe foreningen til ”Kulturhus Langå” blev vedtaget.
Herefter blev forslaget til nye vedtægter godkendt ved skriftlig afstemning (24 for og 2 imod).
Ad 7:
Forskellige praktiske spørgsmål herunder ”Byrådssalens” dårlige akustik og møblering af forhallen blev
drøftet.
Kl. 21.00 ophævede dirigenten årets generalforsamling og takkede for god ro og orden. Karen Fokdal
takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling.
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