Tirsdag den 23. marts 2010 afholdtes generalforsamling for
den selvejende institution Borgerhusets Stationens
Referat
1. Valg af dirigent
a. Ordstyrer: Leo Ulsøe Johansen
2. Valg af referent
a. Referent: Steen Nysom
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
a. Formand for bestyrelsen Poul Erik Heegaard fremlagde på baggrund af
den uddelte skriftlige årsberetning 2009 den mundtlige beretning. Poul Erik
Heegaard fremhævede at bestyrelsen for Borgerhuset Stationen nu har
fungeret i 1 år og at året havde budt på mange spændende opgaver.
Heegaard fremhævde samarbejdet med Café Stationen som havde givet
anledning til fremadrettede justeringer i service, kvalitet og forventninger.
Steen Nysom bad om ordet og gjorde gældende at Borgerhuset Stationen
og dennes generalforsamling rettelig ikke havde beslutningskompetence
vedr. forholdet mellem bortforpagter (Viborg Kommune) og forpagter.
Ligesom Steen Nysom gjorde gældende at det var hans opfattelse at Café
Stationen igennem længere tid havde udvist en professionel tilgang til
opgaveløsningen i huset.
b. Endelig fremhævede Karl Thaagaard at Ungdomsrådet havde doneret et
trommesæt til Borgerhuset Stationen som ”forudbetaling” for unges brug af
øvelokalet. Forsamlingen godkendte beretningen.
4. Fremlæggelse af et det af bestyrelsen udarbejde regnskab for 2009.
a. Steen Nysom fremlagde regnskabet. Der blev i forbindelse med
regnskabets poster vedr. det gl. Medborgerhus spurgt ind til hvor længe
Borgerhuset skulle betale for driften. Steen Nysom orienterede forsamling
om aftale indgået med Kulturforvaltningen regnskabschef Ole Brandt
Pedersen som indebærer at Borgerhuset regnskabsmæssigt forvalter
driften men holdes ”skadesløs” i forbindelse med regnskabets revidering.
Der blev ligeledes forespurgt om hvilke retningslinjer der gjorde sig
gældende for brug af det gl. Medborgerhus. Dette fordi man havde hørt at
en bordfodboldforening benyttede Medborgerhuset til dets aktiviteter. Dette
gav anledning til bekymring hos forsamlingen og denne anmodede
bestyrelsen om at rette henvendelse til Kulturforvaltningen med henblik på
en afklaring af ovenstående. Forsamlingen godkendte regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.

a. Steen Nysom fremlagde budget 2010. Under dette pkt. blev der rette
opmærksomhed på vigtigheden af at forholde sig til det faktum at det nye
rådhus med stor sandsynlighed vil medføre at en række af de aktiviteter og
den belægning kommunens forskellige forvaltninger har lagt i Borgerhuset
Stationen vil falde bort. Således foreslås det at man i en evt. strategi for
yderlige synliggørelse af Borgerhuset Stationens muligheder afsætter de
nødvendige midler. Ligeledes blev der stillet spørgsmål til
budgetplaceringerne specifikt og generelt, og Steen Nysom forklarede at
der var mulighed for løbende budgetjusteringer som behovene måtte vise
sig. Forsamlingen godkendte budget 2010.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (se § 3 stk. 2).
a. Bjarne Ingvardsen og Flemming Bak, valgperioden er på 2 år.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Karl Thaagaard og Leo Ulsøe Johansen, valgperioden er 1 år.
a.
9. Eventuelt
a. Intet til dette punkt

Referent: Steen Nysom 23.03.2010

