Referat fra Generalforsamling
i
Røjleskov Kulturhus
Mødedato
Sted
Emne
Fremmødte
Afbud
Referent

21-02-2020
Røjleskov Kulturhus
Generalforsamling 2020

Marc

Dato

21-02-2019

1. Valg af dirigent og referent
a. Dirigent: Hans Graversen
b. Referent: Marc Melgaard
2. Årsberetning
a. v/Konstitueret Formand Erik Sørensen – se bilag
3. Revideret regnskab
a. Se bilag
b. 2020 40 husstande har betalt kontingent
c. Vi har netop modtaget 25000 kr til storkøkkeninventar (ikke medregnet i
kassebeholdning nedenfor)
d. Faste udgifter i 2019 – ca. 14000
e. Kassebeholdning ca. 35000
4. Budget
a. I 2020 forventes udgifter for ca. 14500 – dog med et lille forbehold ift.
varmepumpeforbrug
5. Kontingent
a. Næste års kontingent blev fastsat til 300 kr/år, men 250 kr/år ved betaling inden
generalforsamling
6. Valg til bestyrelsen
a. På valg er
i. Niels Erhard Sørensen, genvalgt
ii. Marc Melgaard, genvalgt
iii. Suppleant Frank Overvad Pedersen, genvalgt og indtræder som
bestyrelsesmedlem
iv. Suppleant Sif Kjølby, genvalgt
v. Suppleant Jakob Skovgaard, nyvalgt
b. Ikke på valg
i. Erik Sørensen
ii. Rita Dresler
iii. Flemming Christensen (Frank Overvad Pedersen indtræder i hans sted)
c. Den samlede bestyrelse blev genvalgt
d. Revisorer og revisorsuppleant
i. Revisorer Ole Gottrup og Jens Bang
ii. Revisorsuppleant Kit Bentzon (valgt in absentia, senere accepteret)
7. Indkomne forslag
a. Ingen
8. Eventuelt
a. Intet
Foreningen Røjleskov Kulturhus | Røjleskovvej 37 | Røjleskov | 5500 Middelfart

Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 16-03-2020 via email:
Formand
Næstformand:
Hushovmester:
Kasserer:

Erik Sørensen
Marc Melgaard
Niels Erhard Sørensen
Rita Dresler Graversen

Suppleant
Suppleant

Sif Kjølby
Jakob Skovgaard

Underskrevet
Røjleskov, ___________________

Erik Sørensen

Niels Erhardt Sørensen

Rita Dresler

Marc Melgaard

Frank Overvad Pedersen
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Bilag 1: Formandens Beretning
Røjle Skov Kulturhus Formandens beretning til generalforsamlingen 21.2.2020
Som nogen nok vil mene at huske så var det Flemming der på andet år blev formand. Men
han valgte at trække sig i efteråret på grund af travlhed. Vi siger tak for din indsats og ved
at kulturhuset også er noget særligt for dig.
Røjle Skov Kulturhus afholder i dag sin 3. generalforsamling. Siden fødslen af Kulturhuset
har der været afholdt noget over 50 arrangementer. Og i oktober 2019 fejrede vi gæst nr.
2000, som faktisk var en ung mand fra Argentina.
Huset har i 2019 været i brug 28 gange og der har været 1109 gæster, de 10 gang har det
været bestyrelsens planlagte arrangementer. 18 gange udlejning til forskellige andre
arrangementer ( notat fra Niels Erhard)
2019 bød på 2 meget effektive arbejdsdage. Flot indsat, der virkelig gjorde noget godt for
huset. Vi har også haft et par fantastiske foredrag, bl.a. med Palle Nielsen, med sin
detektor, der fortalte om sine lokale fund af Danefæ
Det var også et inspirerende foredrag af Hans Erik Brønserud om vejen ”fra Bondedreng til
Bankdirektør”. Kulturhuset har også lagt ramme til Fugletur, Høstfest, Mortens Aften, og
flere julearrangementer. Langt de fleste arrangementer har været med fin opbakning.
Derudover har huset været lejet ud til festivitas en del gange, og også mandagsvandrene
har fyldt godt på Røjle Skovvej ved flere lejligheder.
Det er dejligt at Kulturhuset bliver brugt. Stille og roligt bliver det forbedret. Især nyder vi at
der er blevet malet og shinet up inde og ude. Også nye borde og stole, og senest også
varmepumper, er betalt af puljer som Marc har ansøgt. Og Marc har gjort det igen. For ikke
mange dage siden fik vi tilsagn om 25.000 kr. til bl.a. hvidevarer i køkkenet. Så der sker
noget i Kulturhuset
Og derfor er jeg også nødt til lige at minde om arbejdsdag. Den 28. marts og så den 16.
april, Koncert med Kuvøse, hvor man nok lige skal være lidt hurtig hvis man vil være sikker
på billet.
Vi mærker efterhånden at nyhedens interesse er ved at stabilisere sig og derfor har vi i
bestyrelsen arbejdet på flere fronter.
KULTUR i Kulturhuset, altså arrangementer som man ikke vil gå glip af… Sidder man med en
spændende idé, man har lyst til at sætte i søen. Så sig til… Skriv dig på allerede i dag, hvis
du vil være med til aktivt at kultivere Røjle Skov ;) Det gælder alle aldre…
DRIFT af Kulturhuset, Udlejning, rengøring, pasning, fællesspisninger, køkkenudfordringer,
mv. Det er i dag noget vi klarer primært i bestyrelsen, men som vi også gerne vil have lidt
hjælp til en gang i mellem. Og ellers klarer vi det med et par arbejdsdage.
UDVIKLING af Kulturhuset. Strategi, formål, fundraising, økonomi, renovering, afdeling for
de unge… Det arbejder vi med i bestyrelsen, som man også er velkommen til at prøve
kræfter med. Der er valg om lidt.
I hvert fald er der nok at tage fat på.
Fra bestyrelsen siger vi tak for opbakningen gennem året
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Bilag 2: Kassererens Beretning og Revideret Regnskab 2019
Regnskab for Røjleskov Kulturhus …
år 3 … fra 1. januar til 31. december 2019!
•
•

•

•

•

•

•

•

•

I hele 2019 har 40 husstande betalt kontingentet på 250,- kr. … i alt 10.000,- kr.
8 husstande har betalt for 2018 i 2019 … bedre sent end aldrig … dejligt, vi ikke er
glemt! Dermed har vi i alt modtaget 12.000,-kr. I kontingenter i 2019!
Også i 2019 har nogle arrangementer været bedre besøgt end andre, men vi oplever
kun sjældent, at vi ikke har et økonomisk overskud … også tak for det! Og det er
altid hyggeligt, når der sker noget i Røjleskov Kulturhus! Niels Erhard fører helt
sikkert stadig logbog, så han véd, hvor mange gæster, der nu har været igennem
vores lille kulturhus! Og han havde naturligvis helt styr på, at gæst nr. 2000 kom på
besøg den 12. oktober og han havde også sørget for en æske chokolade til
æresgæsten!
Igen i år har Marc ihærdigt sørget for at skaffe penge og inventar og materialer til
gode priser… vi har netop i denne uge igen været heldige at få 25.000,- kr. fra
Middelfart Kommunes Småprojektpulje:
o Røjleskov Kulturhus har søgt tilskud fra Småprojektspuljen 2020. Tiltaget
opfylder kriterierne, og der bevilliges maks. 25.000 kr. i støtte til
”Storkøkkeninventar til Røjleskov Kulturhus”. … YES!
o SuperBrugsen i Strib har velvilligt sponsoreret 15 nye - ens - blå termokander
… som uddeleren sagde, da jeg besøgte ham: “ Vi støtter gerne gode lokale
tiltag - hellere lokalt end udenbys!” … det kan vi jo kun tilslutte os!
Røjleskov Kulturhus er stadig lejet ud til private festligheder med jævne mellemrum
… i 2019 har vi haft indtægter fra 14 udlejninger … en samlet indtægt på 15.600,-kr.
Vi siger stadig kun “Ja tak!” til at leje ud, når vi kan være rimeligt sikre på, at
festligheden ikke belaster vores naboer og genboer!
Vi afholder arrangementer jævnt fordelt over året og med mange forskellige emner
… “Aktivitetsdag”, “Morgen-fugletur”, Pizza-aften, “Syng-sammen”, “Smagsfestival”,
julehygge m.m. - tilsyneladende er det noget, der falder i jeres smag … tak fordi, I
bakker op … og bliv endelig ved med at bidrage … bare en gang i mellem!
Middelfart Kommune gav i 2018 Røjleskov Kulturhus 25.000,- kr. til varmepumper de to varmepumper er nu installeret og er i brug efter lidt indkøring … nu skal vi
bare have afindstalleret det gamle, sultne oliefyr … vi vil jo også gerne være
klimavenlige i Røjleskov Kulturhus!
Vi fik i 2019 25.000,- kr. til nye møbler … det har været dejligt med de fine borde og
stole … igen fik Marc halet en go’ handel hjem! Vi havde noge fantastiske
“Aktivitetsdage”, hvor huset blev shinet op såvel ude som inde … også her ser vi
stort sammenhold og velvilje fra beboere på halvøen … det er godt, hyggeligt og
sjovt at være aktive sammen … og her er da blevet pænt - ikke? Der er også indkøbt
nye duge og nyt serveringsbestik … vi opgraderer stille og roligt, så vi kan invitere til
både middag og kaffe!
Vores faste udgifter har ikke “udviklet sig” helt vildt … vi har holdt dem på godt
14.500,- kr. i 2019 … mod 14.100,- kr. i 2018 … nu må vi se om vi kan holde
budgettet i 2020, da vi jo ikke helt véd, om varmepumperne er billigere end
oliefyret!
Ved årsskiftet stod der 35.119,96 kr. på Røjleskov Kulturhus’ konto i Middelfart
Sparekasse … vi har øget omsætningen med godt 50% i 2019 ligesom udgifterne er
steget tilsvarende, men vi har også fået noget for pengene!
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•

Regnskabet for 2019 ligger her til gennemsyn … spørg endelig, hvis der er noget, I
gerne vil vide mere om, så vil jeg besvare efter bedste evne - regnskabet er
revideret og fundet i orden af vores to revisorer - Jens Bang Nielsen og Ole Gottrup
… jeg vil afslutningsvis sige som jeg plejer: “Jeg er fortrøstningsfuld ved Røjleskov
Kulturhus’ økonomiske fremtid!”
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Bilag 3: Budget 2020
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