Mandag den 18. marts 2013 afholdtes generalforsamling for
den selvejende institution Borgerhusets Stationens
Referat
1. Valg af dirigent
a. Ernst Greve
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 2012 den mundtlige beretning. Karl
Thaagaard fremhævede følgende: Borgerhusets kerneydelser og udadrettede aktiviteter som opleves som væsentlige, relevante og udført med en
god energi.
Borgerhuset samarbejder med en lang række kulturelle aktører både i Viborg Kommune men også i det regionale kultursamarbejde i Kulturregion
Østjysk Vækstbånd. Samarbejder som har det ungdomskulturelle vækstlag
som et særligt fokusområde, hvor Borgerhuset ofte er initiativtager, senest
med etableringen af 3. Sal som er et ungdomskulturelt udviklingsprojekt,
hvor unge i Viborg får mulighed for at få rammer og støtte til at flytte deres
ønsker og idéer til byens ungdomskulturelle aktiviteter/arrangementer fra
idé til handling. # Sal er et projekt som sker i samarbejde med Viborg
Kommune og Kulturregion Østjysk Vækstbånd.
Formanden fremhævede endvidere at driften af Borgerhuset Stationen
samlet set er meget tilfredsstillende.
Endelig fremhævede formanden Borgerhuset Stationens overtagelse af
caféen som nu er en socialøkonomisk virksomhed som lyder navnet
Brændpunktet. En virksomhed som passer fint ind i Borgerhuset Stationens rummelighed set i forhold til udsatte borgere. Virksomheden modtager igen form for økonomisk støtte til driften, hvorfor det er vigtigt at den
drives lønsomt. En spændende opgave som skal løses af op til 9 fleksjobansatte, som alle har enten fysiske eller psykiske problemstillinger som
kræver en særlig rummelighed og hensyntagen fra de ordinært ansatte i
hhv. Brændpunktet og Borgerhuset Stationen.
Udover brændpunktet har Borgerhuset Stationen, løbende borgere i virksomhedspraktikker, løntilskud og fodlænkeordning. Disse opgaver fremhæves af formanden som en særligt tilfredsstillende, at Borgerhuset Stationen tager sig af.
Generalforsamlingen godkendte den af formanden fremlagte beretning.

4. Fremlæggelse af et det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for 2012.
a. Steen Nysom fremlagde regnskabet. Forsamlingen godkendte enstemmigt
regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse.
a. Steen Nysom fremlagde budget 2013. Forsamlingen godkendte enstemmigt budget 2013.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
a. Ernst Greve, 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. Intet til dette punkt.

Referent: Steen Nysom 18.03.2013

