Mandag den 28. marts 2011 afholdtes generalforsamling for
den selvejende institution Borgerhusets Stationens
Referat
1. Valg af dirigent
a. Ordstyrer: Ernst Greve
2. Valg af referent
a. Referent: Steen Nysom
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
a. Formand for bestyrelsen Karl Thaagaard fremlagde på baggrund af den
uddelte skriftlige årsberetning 2009 den mundtlige beretning. Karl
Thaagaard fremhævede følgende: Bestyrelsen afholdte 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2010.
Borgerhusets lokaleudlejning steg i 2010 med 423,5 time og havde således
udlejet lokaler i 4432 timer i alt. Borgerhuset har siden opstart udlejet lokaler til 314 unikke grupper, foreninger, enkelt personer og kommunale forvaltninger, hvilket sammenholdt med 2009 er en stigning på 87 nye kunder.
Borgerhuset afholdte 36 kulturelle og kunstneriske arrangementer i 2010
og særligt musikfestivalen i Nordisk Park ”Vibstock”, Brandbar og Smør
fremhæves som gode eksempel på Borgerhusets ungdomsstøttende aktiviteter.
Karl Thaagaard fremhævde endvidere at 2010 også blev kendetegnet ved
at bestyrelsen skulle forholde sig til ret omfattende besparelser initieret af
byrådets budgetaftale for årene 2011- 2014. Således blev resultatet af
ovenstående aftale at Borgerhuset i 2011 - 2014, reduceres i det kommunale driftstilskud med et beløb på 300.000.- kr., svarende til 15 % af det oprindelige driftstilskud. På den baggrund er der indledt drøftelser med kulturforvaltningen om eventuelle muligheder for opblødning af retningslinjerne
for brug af Borgerhuset Stationen. Dette med henblik på at åbne op for at
nye målgrupper/brugere kan benytte sig af Borgerhusets faciliteter. Endelig
orienterede Karl om at Borgerhuset i 2010 anskaffede ny front (lydanlæg)
til scene og installerede it/av udstyr i alle mødelokaler.
Karl Thaagaard bad derefter daglig leder Steen Nysom orientere om personale situationen i 2010. Steen fortalte at Stationen havde 3 fuldtidsansatte, 1 i flexjob, 2 i lønstilskud og 1 i virksomhedspraktik. Steen oplyser at
grunden til at Borgerhuset har mulighed for både at dække kerneydelsen
(servicering af brugeren af Borgehuset) og afvikle 36 kulturelle og kunstneriske arrangementer hen over året i høj grad skal tilskrives personalets store fleksibilitet, idérigdom og engagement. Der skal derfor lyde en stor tak til
personalet for et godt og produktivt 2010.

4. Fremlæggelse af et det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for 2010.
a. Steen Nysom fremlagde regnskabet. Forsamlingen godkendte enstemmigt
regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.
a. Steen Nysom fremlagde budget 2010. Forsamlingen godkendte enstemmigt budget 2010.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
a. Poul Erik Heegaard, valgperioden er på 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
a. Kenneth Gaardsdal og Jette Norup, Valgperiode 1 år.
9. Eventuelt
a. Intet til dette punkt.

Referent: Steen Nysom 23.03.2010

