Referat fra Borgerhuset Stationens generalforsamling
29. marts 2017 kl.: 19:00 afholdtes generalforsamling for den selvejende institution Borgerhuset
Stationen.
Dagsorden ifølge vedtægten.
1. Valg af dirigent: Karl Thaagaard
a. Dirigenten kunne konstatere at den nødvendige dokumentation for tidsfristen til
indkaldelse til generalforsamlingen var tilstede.
2. Valg af referent: Steen Nysom
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning, formand for bestyrelsen Peter Jarly fremlagde den
skriftlige årsberetning. På den baggrund blev følgende drøftet:
a. Caféens omsætningsnedgang i forbindelse med mødeforplejning, herunder caféens
succes med at få hentet nedgangen i lokaleforplejningen via dens nye aftenbuffet
koncept.
b. En længere drøftelse af mulighederne for at synliggøre Borgerhusets mange og forskelligartede opgaveløsninger, da der er en formodning om at det er svært for beslutningstagere helt at forstå sammenhængene imellem Borgerhuset Stationens
vedtægtsbestemte opgave og de mange som er kommet til. Her tænkes specielt på
Borgerhuset Stationens store og relevante bidrag til det rummelige arbejdsmarked.
I den forbindelse fremkom der forslag om at lave en beregning af de frivillige kræfters økonomiske betydning for den samlede drift.
Der var et håb, blandt de fremmødte, om at der i løbet af 2017 findes en løsning på
de økonomiske udfordringer som caféen og 3 sal, for nuværende har, således disse
kan videreføre deres vigtige kulturelle- og rummelighedsmæssige opgaver.
Beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde regnskab 2016
b. Godkendt af generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde budget 2017
b. Af budgettet fremgår det at Borgerhusets indsats vedrørende 3 sal er udfordret af
at de midler som I forbindelse med Viborg Kommunes Byråds budgetforlig den 9.
september 2012 afsatte til aktiviteter på 3 Sal er bortfaldet. Byrådet besluttede i
forbindelse med forliget i 2012 at afsætte 400.000.- kr. i anlægsbudgettet for 2013
til istandsættelse af 3. Sal på Borgerhuset Stationen, således Ungeprojektet 3. Sal

kan igangsættes. Herudover blev der ifølge budgetforliget afsat midler i driftsbudgettet, for årene 2013-2014-2015 beløbende sig til 150.000.- kr. årligt til aktiviteter i
Ungeprojektet 3. Sal. Da aktivitetsmidlerne er ophørt ved udgangen af 2015 har vi
nedjusteret midler afsat til aktiviteter på 3. Sal, således der i 2017 afsættes 60.500.kr. Denne nedjustering vil naturligvis medføre en hårdere prioritering af projekter
som 3 Sal. fremadrettet kan bidrage med økonomiske midler ind i.
c. Godkendt af generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (se § 3 stk. 2.) Valgperiode 2 år.
a. Ernst Greve valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgperiode 1 år.
a. Jette Norup og Tommy H. Hansen valgt som suppleanter for en 1-årig periode.
9. Eventuelt
a. Der gøres opmærksom på at Arbejderforeningen i Viborg har en pulje som man kan
søge til forskellige formål. Det foreslås at foreningen søges med henblik på midler til
Vibstock.

