Mandag den 26. marts 2012 afholdtes generalforsamling for
den selvejende institution Borgerhusets Stationens
Referat
1. Valg af dirigent
a. Ordstyrer: Hans Jørgen Poulsen
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 2011 den mundtlige beretning. Karl
Thaagaard fremhævede følgende: Borgerhusets lokaleudlejning steg i
2011 med hele 20 % set i forhold til 2010. Således kan det konstateres at
frygten for en stor tilbagegang i bookninger og belægning som følge af
kommunens indflytning i det nye rådhus ikke har haft den ”frygtede” effekt.
Karl Thaagaard hæftede sig også ved antallet af unikke brugere ligge på
ca. 200, set over et helt år. Således står det med al ønskelig tydelighed
klart at der er behov for Borgerhusets ydelser.
Karl Thaagaard bad derefter daglig leder Steen Nysom orientere om personale situationen i 2011. Steen fortalte at Stationen havde 3 fuldtidsansatte, 1 i lønstilskud, 1 i virksomhedsforlagt undervisning og 1 afsonede i
via fodlænkeordningen. Med væksten, på belægningen, in mente oplyser
Steen Nysom at normeringen lige akkurat dækker serviceringen og åbningstiden. Specielt er det en udfordring at få ressourcerne til at ”slå til” i
forhold til Stationens mange udadrettede aktiviteter og ved sygdom.
Steen oplyser herudover at Borgerhuset , i året der er gået, har været involveret i en række spændende projekter, han orienterede i den forbindelse om Borgerhusets involvering i Kultur region Østjysk Vækstbånds kulturaftale med Kulturministeriet for aftaleperioden 2012-2015, hvor Steen netop er udnævnt som tovholder for Ungekulturen i ovennævnte aftale. Der
ud over har Borgerhuset også været involveret i Viborg Kommunens Kulturudvalgs temadrøftelser i arbejdsgruppen, hhv. ”Paletten, evt. ny placering” og indbudt som part i arbejdsgruppen vedr. ”Kultur og event”.
4. Fremlæggelse af et det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for 2011.
a. Steen Nysom fremlagde regnskabet. Forsamlingen godkendte enstemmigt
regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.
a. Steen Nysom fremlagde budget 2012. Forsamlingen godkendte enstemmigt budget 2012.

6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
a. Karl Thaagaard, Anders Bolt Mikkelsen, valgperioden er på 2 år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
a. Jette Norup og Anja Outrup Skov, valgperiode 1 år.
9. Eventuelt
a. Intet til dette punkt.

Referent: Steen Nysom 26.03.2012

