Referat fra Borgerhuset Stationens generalforsamling
21. marts 2016 kl.: 19:00 afholdtes generalforsamling for den selvejende institution Borgerhuset
Stationen.
Dagsorden ifølge vedtægten.
1. Valg af dirigent: Jens Ravn
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 Karl Thaagaard fremlagde
som supplement til den skriftlige årsberetning følgende:
”2015 var et rigtig godt år for Stationen”.
”Tager vi en ting som lokalebelægningen, har den i 2015 været næsten 750 timer højere
end i 2014. Vi må have lov til at tro på, at dette blandt andet skyldes stor kundetilfredshed
med hensyn til service”.
”Hvis ikke basale ting som rengøring og servicering under leje af lokalerne er i orden, ville
udviklingen helt sikkert have set anderledes ud”.
”Også mulighederne for og ikke mindst kvaliteten af forplejning fra Cafeen under kurser og
møder er i høj grad med til at styrke Stationens ry som et godt sted”.
”Der er i høj grad grund til at rose personalet, både de faste og de som er ansat under den
socialøkonomiske virksomhed, for at gøre en stor indsats”.
Hvis vi ser specifikt på cafeen Brændpunktet, så er det i 2015 lykkedes at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte og dermed sikre et stabilt serviceniveau alle ugens dage. Når
man har et personale der er ansat i forskellige ordninger under den socialøkonomiske virksomhed, kan dette godt være en udfordring. Her tror jeg der er særlig grund til at rose det
faste personale for at have forståelse og fornemmelse for denne del af hverdagen på Stationen”.
”Brændpunktet har i årets løb fået en mindre overhaling, blandt andet med nyt tapet og en
fin ny scene”.
”Brændpunktets menu koncept har også i årets løb undergået en ændring. Efter at Steen
og David havde været på studietur til Malaga, havde de mange nye spændende idéer med
hjem, som har sat deres aftryk på menukortet”.

”Også på 3. sal er der i høj grad sket en rigtig god udvikling. Stedet bliver stadig mere og
mere kendt blandt de unge som et sted, hvor man kan få lov at udvikle og inspirere hinanden i en rummelig og god atmosfære. Det giver igen den virkning, at andre institutioner og
kommunale instanser får øjnene op for, at her har man noget rimeligt unikt som er værd at
samarbejde med. Læs i årsrapporten om alt det der sker og eller har sit udspring på 3. sal”.
”Jeg nævner i flæng:
•
•
•
•

Snapsting
Vibstock
Indsats i forhold til flygtninge
Kunst og kultur på flere forskellige - ind imellem meget forskellige - måder.

Man kan blive helt forpustet af at læse om det. Og den gode René som er den daglige leder
deroppe må i hvert fald blive det ind i mellem”.
”En anden ting som også kan gøre en forpustet er at læse om den store brogede skare af
forskellige organisationer, foreninger og klubber, der booker sig ind på Stationens lokaler.
Tænk engang at vi bor i en kommune, som har så rigt og facetteret et kultur- og foreningsliv!”
”Hvor er det godt, og hvor er det godt at vi har et sted som Stationen, hvor de der vil, har
mulighed for at komme, og som befinder sig godt når de er her”.
”Samtidig har vi i Stationen et sted, hvor utrolig meget initiativ og inspiration udgår fra. Jeg
håber, at kommunen og byrådet vil være opmærksomme på det, og gerne i endnu højere
grad se med velvilje på, og støtte op om Stationen”.
”Jeg havde for kort tid siden en snak med Kulturudvalgets formand om det, og jeg synes
der var positive toner”.
”Men der er nok grund til stadigvæk at skubbe på og minde om de halve aftaler og løfter
som ligger”.
”Politik er politik, og ting kan hurtigt ændre sig”.
”Det var mine ord som supplement til årsrapporten. Som jeg sagde, læs den, den er opløftende læsning”.
”Det var så samtidig min sidste beretning som formand. Som jeg har meddelt, stiller jeg
ikke op til genvalg til bestyrelsen”.

”Jeg har været med omkring Stationen siden vi var en arbejdsgruppe, som arbejdede med
at lave en afløser for det gamle medborgerhus, der lå nede ved siden af biblioteket, men
som var blevet nedlagt. Vi havde jo kig på den gamle brand og politistation her”.
”Da vi havde fået styr på det og skulle til at starte Stationen op, blev der dannet en bestyrelse, hvor jeg kom med, og jeg har så været i bestyrelsen siden. Det første vi gjorde var at
ansætte en daglig leder. Blandt mange ansøgere valgte vi Steen. Og det kan da vist ingen
bebrejde os, for nu at udtrykke det på jysk”.
”Jeg vil gerne takke såvel Steen som den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde”.
”Vi har kendt hver vores plads, vi i bestyrelsen har holdt øje med om Stationen nu blev drevet efter de gældende vedtægter og retningslinjer, og om budgettet blev overholdt”.
”Og Steen har stået for den daglige drift, det har vi i bestyrelsen ikke blandet os i”.
”Samtidig har vi formået at være hinandens sparringspartnere, sådan at vi hele tiden har
trukket på samme hammel til gavn for Stationen”.
”Så tak fra mig, og god vind til Stationen fremover”.
Øvrige kommentarer fra de tilstedeværende:
Peter Jarly udtrykker tilfredshed med Borgehusets funktion som Anden Aktør, en funktion
hvor ledige fleksjobgodkendte, i halvårlige forløb, får mulighed for at opkvalificerer deres
jobparathed i tilfælde af fremtidige jobåbninger. Her viser Borgerhuset nogle bemærkelsesværdige egenskaber når der ses på antallet af borgere i forløb som efter endt forløb kommer i arbejde. Over 50% af de knap 40 borgere som borgere som har været indskrevet i anden aktør forløb i Borgerhuset, er endt i fleksjobansættelser efterfølgende.
Herudover udtrykker Peter Jarly forundring over at forholdstalskrav betyder at Borgerhuset
kun kan tilbyde 1 ung ledig kontanthjælpsmodtager muligheden for at afklare sine fremtidige uddannelses eller arbejdsmæssige interesser, evner og valg. Viborg Kommune står
med en kæmpemæssig udfordring i form af 1000 ledige unge på kontanthjælp. Når man
ser på den effekt, et praktikophold i Borgerhuset har på den enkelte unges afklaring af
fremtidig forsørgelses-, uddannelses- og arbejdssituation bør der blødes op i de restriktive
forholdstalskrav. Her er ikke tale om et konkurrenceforvridende forslag men en nødvendighed i at opbryde gamle forståelser og regler således Viborg Kommune får et bredere udvalg
af muligheder får at nedbringe den store gruppe af unge kontanthjælpsmodtagere.
Formandens beretning godkendes.
4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde regnskab 2015

5.

6.
7.
8.
9.

b. Godkendt af generalforsamlingen.
Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde budget 2016
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 i følge 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 2016 nu er afsat
63.000.- 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.
Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (se § 3 stk. 2.) Valgperiode 2 år.
a. Peter Jarly og Mejse E. D. Jeppesen valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgperiode 1 år.
a. Jette Norup og Tommy H Hansen valg som suppleanter for en 1-årig periode.
Eventuelt
a. Jette Norup foreslår at referat fra generalforsamlingen fremsendes til Viborg Stift
Folkeblad, dels fordi VSF efterspørger referater fra generalforsamlinger og dels
fordi dette kunne give mulighed for at en bredere kreds får indsigt i Borgerhusets
mange relevante aktiviteter. Herudover takker Steen Karl Thaagaard for lang og tro
tjeneste i Borgerhuset Stationens bestyrelse og tidligere styregruppe og overækker
gaver til den afgående formand.

