Referat fra Borgerhuset Stationens generalforsamling
26. marts 2019 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 (se årsrapport 2018).
På baggrund af formandens beretning blev især det fremtidige lokalefællesskabet med De
Frivilliges Hus (DFH) indgående drøftet.
Helt overordnet var der tilfredshed med at anstrengelserne med at få skabt en model som
Borgerhuset Stationen og DFH begge kunne se sig selv og egne kerneydelser i, nu endelig
så ud til at nå i mål. Således var der blandt de fremmødte enighed om at et fremtidigt lokale og samarbejdende fællesskab imellem de to institutioner er eneste rigtige vej at gå, da
de to institutioner sammen vil kunne forløse mange frivillighedsmæssige synergier og opgaver på en, for borgerne, mere sammenhængende måde.
Der var blandt deltagerne enighed om at det kommende fællesskab, om benyttelse af de
bygninger som Borgerhuset Stationen har til huse i, ideelt kommer til at virke grænseløst
og intuitivt åbent for de borgere som fremadrettet vil anvende de to institutioners tilbud.
Endelig var der en klar opmærksomhed på de for Borgerhuset Stationen afledte økonomiske konsekvenser af det fremtidige fællesskab. Således vil Borgerhuset Stationen i forbindelse med eksekveringen af det ny fællesskab oplever indtægtstab på udlejning af de 47%
af lokalekapaciteten som tilgår DFH. Ligeledes vil Borgerhuset, såfremt det af hensyn til en
harmonisering af vilkår for brug af huset, besluttes at gøre udlån af lokalerne i bestemte
tidsrum gratis, også her opleve indtægtstab. Da indtægterne fra udlejning udgør en absolut
væsentlig kilde til finansiering af tidligere og fremadrettede kulturelle aktiviteter, henstiller
forsamlingen til at der forvaltningsmæssigt og politisk findes en løsning som fremadrettet
holder Borgerhuset indtægtsmæssig skadesløs.

Beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde regnskab 2018
b. Godkendt af generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
a. Steen Nysom fremlagde budget 2019
b. Af budgettet fremgår det at Borgerhusets har allokeret en stor del af 2018 uforbrugte til forventede etableringsudgifter ifm. med det kommende fællesskab med
DFH.
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 blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgperiode 1 år.
a. Jette Norup blev genvalgt som suppleant for en 1-årig periode.
9. Eventuelt
a. Steen Nysom oplyste forsamlingen om at han i samarbejde med kulturforvaltningen
har indgået midlertidig og tidsafgrænset huskunstner aftale med kunstneren Sergei
Sviatchenko. Således har Sergei fået tilbudt 3 lokaler på 3. sal frem til DFH overtager
lokalerne.
b. Endvidere fortalte Steen om et nyt samarbejde med en gruppe unge om etableringen af en alternativ spillestedsscene i caféen. Begge initiativer og samarbejder er
blandt andet udtryk for at Borgerhuset Stationen efter lukninken af cafée Brændpunktet har fået frigjort ressourcer og energi til igen at virke kulturelt udviklende og
understøttende for byens borgere.

