Referat fra Borgerhuset Stationens generalforsamling
20. marts 2018 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. Herefter supplerede formanden med nedenstående oplæg til drøftelse:
”Da alle fremmødte får udleveret en udtømmende årsberetning, skal jeg gøre mit indlæg i
forbindelse med beretningen kort.
Men jeg ønsker i høj grad at vi i aften drøfter det pres, der konstant hviler på vores medarbejdere i relation til Caféens fremtid. Det er stressende ikke at vide om man er købt eller solgt. Det er derfor vigtigt, at det nye byråd følger op på den proces, som det tidligere
Kultur - og Fritidsudvalg igangsatte omkring en ny politisk placering af Brændpunktet. Caféen og Borgerhuset er begge en vigtig del af kommunens rummelige arbejdsmarked og
det ville være passende at se på, om det ikke vil være muligt at knytte flere flex’ere ind i
ligningen.
Der er både et internt og eksternt behov i kommunen for at få såkaldt svage borgere placeret i arbejdsfællesskabet. Vi mangler "hænder" i Brændpunktet. Vi skal hele tiden huske
at vore medarbejdere er mere arbejdsrelateret sårbare end kollegerne ude på det det
gængse arbejdsmarked. Vi ønsker helt klart at få mulighed for at få flere flex’ere i job, da
vi som situationen er nu er nødt til at reducere vore åbningstider drastisk samt sige farvel
til fester, konfirmationer, barnedåb med flere. Vi bevæger således os ind i en negativ omsætningsspiral, som med den nuværende konkurrence på markedet, kan blive svær at
rette op på, såfremt flere og flere bliver afvist i døren.
Ledelsen og medarbejderne har klaret sig flot med rundt regnet 20% fremgang på alle
indsatsområder, men det går ikke i længden. For få hænder i caféen betyder at der hele
tiden skal trækkes på resurser fra Borgerhusets kapacitet, hvilket i princippet forringer
kulturinstitutionens aktionsradius på hænder og dermed økonomi.
Det er pinedød nødvendigt af få en afklaring på nævnte forhold.

Selv om 3. sal er etableret som et vigtigt kulturelt tilbud til ungegenerationen, er det efter
min opfattelse relevant at spørge sig selv om, hvorvidt de bestående aktiviteter reelt aktiverer tilstrækkeligt mange unge i forhold til indsatsen og økonomien i 3. sals tilstedeværelse. Oprindeligt er stedet tænkt som en rigtig god mulighed for kulturelle aktiviteter for
de "Lidt skæve unge". Men henset til lønomkostninger på ca. 300.000 kr. herunder den
service som Borgerhuset stiller til rådighed af den samlede økonomi, kraftige nedskæringer på kommunal støtte til 3. sal og de efterhånden mangeartede tilbud andre steder i
byen, bør det analyseres om resurserne ikke kunne bruges anderledes i Borgerhuset.
I forbindelse med årsberetningen appellerer jeg således til at ovennævnte problematikker
bliver taget alvorligt på politisk niveau, således forvaltningen i samarbejde med ledelsen i
Borgerhuset opnår den fornødne stabilitet omkring, hvilke ydelser og funktioner Borgerhuset kan udbyde i et rummeligt arbejdsmarked.”
a. På baggrund af formandens beretning drøftes caféens fremtid og bestyrelsen to politiske udpegede fremsender under generalforsamlingen ønske til punkt på ØK’s
næste dagsorden. Dagsordenpunktet fremsendes til Borgmester Ulrik Wilbek.
b. Beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde regnskab 2017
b. Godkendt af generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde budget 2018
b. Af budgettet fremgår det at Borgerhusets indsats vedrørende 3 sal igen i 2018 er
udfordret da der ikke er ekstern finansiering af ungdomskulturelle aktiviteter i 3.
Sals økonomi. Således er der i 2018 afsat 40.000 kr. til aktiviteter. Disse midler er
allokeret fra BS overordnede budget. Årsagen til at der budgetmæssigt holdes en
”lille hånd” under 3 Sal, er at 3 Sal i 2018 er involveret i Kulturregion Østjysk Vækstbånds Levende Ungekultur indsats, en indsats som udløber ved udgangen af 2018.
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. Peter Jarly og Karen Thaagaard valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgperiode 1 år.

a. Mejse E. D. Jeppesen valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen besluttede, da 2. suppleantpladsen pt. er vakant, at søge efter en egnet, gerne ung
kandidat til den ledige suppleantplads i bestyrelsen.
9. Eventuelt
a. Karl Thaagaard spørger ind til Vibstocks samarbejde med Kaospiloterne og Mejse E.
D. Jeppesen svare at samarbejdet var en byttehandel hvor Kaospiloterne mod lån af
Vibstockbelysning lavede en workshop for de af uddannelsesinstitutionernes elever
og studerende som skulle fylde indhold i deres pavillon på Vibstock. Det var mejses
oplevelse at samarbejdet var relevant og hjalp de unge hjælp til at nå i mål med deres planlagte aktiviteter.
b. Eva Pinnerup oplyser at der i Viborg Kommune er behov for dels en omkalfatring af
Ungdomsrådet, måske en ny fysisk placering af rådets aktiviteter. Ligesom hun oplyste at der er behov for et ungdomstværpolitisk samlingssted i byen. Steen Nysom
oplyste at vi allerede huser DSU som alm. bruger af husets mødefaciliteter, han ser i
den forbindelse ikke at huset umiddelbart er det bedste sted til de mere festlig afledte tværpolitiske aktiviteter.
c. Hvad angår Ungdomsrådet er der ikke noget til hinder for at Ungdomsrådets fysiske
placering kunne være 3 Sal, og at 3 Sal i den forbindelse kunne agere sekretariat/sparringspartner for Rådet.

