Mandag den 24. marts 2014 afholdtes generalforsamling for
den selvejende institution Borgerhusets Stationens
Referat
1. Valg af dirigent
a. Jens Ravn
2. Valg af referent
a. Steen Nysom
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
a. Formand for bestyrelsen Karl Thaagaard fremlagde på baggrund af den
uddelte skriftlige årsberetning 2013 den mundtlige beretning. Karl
Thaagaard fremhævede følgende: Borgerhuset Stationens arbejde med at
etablerer Viborg Kommunes første socialøkonomiske virksomhed har tæret meget på de relativt få ressourcer Borgerhuset råder over. Set i det lys
er der flot at Borgerhusets drift har været stabil, både hvad angår økonomi
og udadrettede kulturelle arrangementer.
Med hensyn til driften af Café Brændpunktet er det vigtigt at bestyrelsen
fremadrettet søger at synliggøre de nødvendige forandringer der skal til for
at få balancen mellem idé og ressourcer, Eksempelvis er det formandens
opfattelse at der bør findes eksterne midler til ansættelse af en socialfaglig
person, som netop kan tage sig af de sociale opgaver og udfordringer.
Opgaver der af helt naturlige årsager findes mange af på arbejdspladser
med så mange forskellige socialudsatte medarbejdere. Her henvises i øvrigt til de erfaringer som bestyrelsen fik fra deres besøg på Café Utopia i
Holstebro, hvor der netop er ansat en sådan socialfaglig person.
Formanden oplyser at der er grund til at holde fast i at Café Brændpunktet
er kommunens projekt, derfor er det vigtigt at kommunen også er med til at
finde løsninger som gør den gode idé funktionsdygtig.
Generalforsamlingen godkendte den af formanden fremlagte beretning.
4. Fremlæggelse af et det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for 2013.
a. Steen Nysom fremlagde regnskabet. Forsamlingen godkendte enstemmigt
regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.
a. Steen Nysom fremlagde budget 2014. Forsamlingen godkendte enstemmigt budget 2014.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem
a. Karl Thaagaard, valgperioden er på 2 år.
b. Anders Bolt Mikkelsen, valgperioden er på 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
a. Jette Norup og Poul Erik Heegaard, valgperiode 1 år.
9. Eventuelt
a. Anny Larsen fremførte at væsentligheden af at bestyrelsen fremadrettet tilstræber at have en ordentlig fremmødedisciplin, især finder hun det vigtigt
at de politisk udpegede kommer til møderne. Fremførte synspunkt er der,
blandt generalforsamlingens fremmødte, enighed om.
b. Poul-Erik Heegaard forespørger om der er nyt vedr. alternative driftsmodeller af Brændpunktet. Steen oplyser at der har været tale om forskellige
modeller, herunder en selskabskonstruktion og anden kommunal driftsherre. Disse konstruktioner er efterfølgende undersøgt af kommunens jurister
som ikke har kunnet anbefale forslagene da de dels vil stride imod hvad en
kommune kan befatte sig med og dels ikke er i tråd med principperne for
socialøkonomisk virksomhed.
c. Ernst Greve foreslår at bestyrelsen undersøger muligheden for at Kulturudvalget én gang i valgperioden kunne afholde et møde med bestyrelsen.
Mødets dagsorden kunne være at drøfte udfordringer og fremadrettede
strategier. Et eksempel på dette er det paradoksale i at Byrådet på den ene
side ønsker at etablerer et Borgerhus og samtidig godkender konkurrerende tilbud, senest bibliotekets nye mødefaciliteter. Fremførte synspunkt er
der, blandt generalforsamlingens fremmødte, enighed om.
d. Steen Nysom fortæller om Borgerhusets nye funktion som 2. aktør og gennemgår hvilke betydninger dette har for driften af caféen. 2. aktør funktionen indeholder et tilbud til ledige fleksjobgodkendt som har ledighedsperioder på mere end 6 mdr. og mere end 12 mdr. Tilbuddet søger at skab en
mulighed for at de ledige får opkvalificeret deres arbejdsmarkedsparathed
samt afklarer eventuelle begrænsninger hos tilbudsmodtageren. Borgerhuset har pt. 9 borgere i dette tilbud og dette vil tilfører brændpunktets økonomi en indtægt på ca. 400.000 kr. årligt.
e. Jeppe Ottow opfordrer de tilstedeværende til at informerer ældre borgere
om muligheden for at trække på Borgerhusets erfaringer i at understøtte
kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter.

f. Jens Ravn foreslår at bestyrelsen i det kommende år kigger på vedtægtens
relative svage målgruppeformulering, hvad angår stemme- og fremmøderet
til generalforsamlingen. Ligeledes peger han på mulighederne i en etablering af en støtteforening særligt med henblik på dannelsen af et frivilligt
kops.

Referent: Steen Nysom 18.03.2013

