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1. Valg af dirigent
a. Som dirigent blev Ole Gottrup valgt, som anførte at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
a. Se bilag 1 - Godkendt
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med påtegning af foreningens revisor til
godkendelse
a. Se bilag 2 – Godkendt
4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse
a. Se bilag 3 – Godkendt
5. Fastlæggelse af kontingent
a. Fastholdes på 250 kr for det kommende år – dog forventes prisen på
arrangementer at stige en smule.
6. Indkomne forslag
a. Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
i. Marc Melgaard – Genvalgt
ii. Niels Erhardt Sørensen – Genvalgt
b. Suppleanter valgt
i. Frank Pedersen
ii. Sif Kjølby
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
a. Revisor Ole Gottrup – Genvalgt
b. Revisor Jens Bang – Genvalgt
c. Revisorsuppleant Hans Graversen
9. Eventuelt
a. Foreslåede vedtægtsændringer. Bestyrelsen kigger vedtægterne igennem.
*****
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Marc Melgaard
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Bilag 1 – Formandens beretning
Formandens beretning til Generalforsamlingen for Foreningen Røjleskov Kulturhus, 23.
februar 2018
Sikke nogle måneder! Sikken en opbakning og sikken en energi!!!
Der er over 80 mennesker tilmeldt!! Sagde Niels Erhard i telefonen og der røg en sten fra
mit hjerte. Pyha, så bliver måske virkeligt til noget - et nyt kulturhus i Røjleskov. Og ja vi var
mere end 80 mennesker til stiftende generalforsamling den 28. april og med stor opbakning
blev arbejdsgruppen bag kulturhuset valgt til bestyrelse af Røjleskov Kulturhus.
I de følgende måneder mødtes bestyrelsen for at diskutere vores muligheder også var der
også en forhandling med Indre Mission omkring overtagelse af huset, dette skete ikke uden
sværdslag. Prisen blev sat og en tidlig sommerdag i juni blev købsaftalen underskrevet. Der
blev afholdt en lille seance med kaffe og kage.
Herefter har vi meldt sig ind i foreningen Forsamlingshuse i Danmark. Det betyder en god
pris på forsikringen og nu har vi et netværk, vi kan trække på.
I november var vi klar med det første arrangement; Mortens aften - fællesspisning og det
kulturelle indslag var musik og sang af og med den forhenværende skoleleder Erik Busk. De
fremmødte havde en hyggelig aften. Tak til Lene for fremragende mad!
I Røjleskov har der været en lang tradition for julearrangementer såsom at Synge advent
ind og Juletræsfest. Denne tradition vil vi holde i hævd. Det blev til to hyggelige og
stemningsfulde arrangementer og flere af de fremmødte mente bestemt, at især
juletræsfesten var en af de bedste i mands minde!
Fredag den 26. januar havde vi fået Frank Nielsen til at fortælle om flyvninger i hele verden
og selvfølgelig bød kulturhuset også på mad. En god aften med omkring 40 mennesker
samlet.
Vi har til vores arrangementer forsøgt at finde en pris, hvor vi selvfølgelig tjener lidt penge
til foreningen. Det vigtigste har for bestyrelsen været, at lave nogle der rammer bredt
blandt borgerne i Røjleskov.
Ud over vores egne arrangementer har Kulturhuset været lejet ud til forskellige formål. Vi
har haft besøg af vandrelav, kirken og lokaludvalget. Dette store arbejde med udlejning har
Niels Erhard stået for - godt gået!!
Hvad venter i fremtiden? Ja, en ny bestyrelse, vil blive udfordret af planer om renovering af
huset, måske noget samarbejde med andre kulturforeninger i området og selvfølgelig det
næste års program.
Jeg håber meget på at den nuværende bestyrelse vil blive siddende i nogle år mere, vi har
gang i en god proces og med de kræfter, vi hver især bidrager med, er jeg sikker på, at
Røjleskov Kulturhus bliver en succes.
Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak til jer som har smøget
ærmerne op og hjulpet til med at dække bord, stået i køkkenet, og alt det andet der gør det
sjovt, rart og hyggeligt at komme i kulturhuset. Og til sidst tak til alle som kommer er med
til vores arrangementer - tak for støtten.
Med venlig hilsen
Flemming Schou Christensen, Formand
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