Referat af den stiftende generalforsamling 28. april 2017; angående Røjleskov kulturhus
Planer for anvendelse af Kulturhuset
Huset bør være et samlingspunkt for lokal områdets borgere, med bred anvendelse. Alt brug
skal ske under anstændige forehold; dvs. stedet ikke må bruges til drukfester eller lignende forstyrrende
aktiviteter.
Under forslag til brug nævntes fællesspisning og sangaftener.
Det ligger et ønske fra initiativgruppens og flere medlemmers side om at stifte en
udvalgsgruppe på 2-3 personer, vil stå for at planlægge regelmæssige aktivitet i huset. Der er i øvrigt et
general enighed om at medlemmerne skal kunne indkaldes til arbejdsdag og lignende for at sikre
vedligeholdet af bygningen og grunden.
Økonomi
Da der individerne kun er lavet et generelt overslag af initiativgruppen vedrørende økonomien,
der blev der stillet en god håndfuld spørgsmål vedrørende dette emne. Mange vil blive naturligt
besvaret når fonde bliver søgt og håndværkere kommer med tilbud på behandling af stedet.
Som indtægt forslog Lene at spise stellet skulle kunne udlejes. Der var et tilhørende forslag om
nedsættes et udlejnings udvalg til bestyrelse af dette område.
Et spørgsmål blev rejst om hvorvidt der er tale om renovering, totalrenovering eller nybygning
af faciliteterne på stedet.
Kontingent
Et kontingent på 250 kr. pr. år. pr. husstand blev indført. Om nødvendigt kan dette beløb hæves
til 350 kr. pr. år pr. husstand.
Gennemgang af vedtægter
Bente-Louise påpegede at der af udslaget til vedtægterne ikke fremgik at brug af huset primært
forbeholdt borgene inden for sogneskæld.
Der blev også rejst et spørgsmål vedrørende forsikringsforeholdende for foreningen,
hovedsageligt i forhold til ansvarsforsikring.
Øvrige dele af vedtægten, som offentliggjort på Facebook af Marc, blev godkendt på dette
møde.
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen: Rita G., Erik, Flemming, Marc og Niels-Erhard.
Suppleanter: Frank, Sif, Hans og Torkild,
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Kontaktperson til kirken: Bente-Loise
Kontakt person for fællesspisning: Lene og Magda.
Kontakt person for kreative aktiviteter: Karina
Øvrige forslag og bekymringer
Løsning af parkeringsmæssige udfordringer ønskes fundet.

