
Referat generalforsamling Domus Felix 

tirsdag den 12. april 2016 
 

0. Velkommen 

Velkomst ved formand Per Nørgård. 

1. Valg af dirigent 
Søren Isaksen blev valgt til dirigent og takkede for valget.  

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet: 

a. Afholdt inden udgangen af april 

b.  Dagsorden var udsendt til medlemmerne senest 3 uger før 

generalforsamlingen. 

 

2. Valg af stemmetællere 
Punktet blev ikke berørt, da der ikke blev afholdt nogen afstemning. 

 

 
3. Bestyrelsens beretning v/ Per Nørgård 

Der forelægger ingen skriftlig beretning. 

Aktiviteter i huset: Støt stigende og der er mere og mere rift om lokalerne. 

Det er derfor et puslespil at få plads til alle. LOF er den største bruger 

mens yoga er den største aktivitet. Generelt bruges huset til rigtig mange 

ting. Der kan nævnes pensionisternes bankospil, spise og danse 

arrangementer så det spænder bredt. 

Musikskolen er kommet i klemme med lokaler men det er lykkes at rykke 

rundt på de faste lånere så der er blevet plads.  

Da Lejre kommune har bygget om på rådhuset, har de også brugt huset 

mere og mere. Måske vil de fortsætte med det også efter ombygningen er 

afsluttet. 

Billedskolen har været med helt fra starten og bruger et af vores rum som 

er specielt indrettet til de aktiviteter. Høstfestival i september er blevet en 

institution her i og omkring Felix. 

Bestyrelsen afholder også arrangementer: Spis i Felix er blevet en 

kæmpe succes med fuldt hus hver gang. Herudover  Sankt Hans, 

julemarked og spil dansk arrangement. 

Vi er glade for at Lejre kunstforening, som et forsøg det næste år, vil stå 



for at finde kunstnere, der vil udstille i Felix. 

Bestyrelsens fornemmeste rolle er at holde huset i orden. Det vil sige, 

sørge for vedligehold og rydde op. Derudover har vi solgt nogle 

overskydende stole samt et trommesæt. Fløjen er sat i stand både i 

stueetagen og på 1. sal. 

Der er ikke sket nogen drastiske ændringer på huset, men vi har holdt det 

flydende. Desuden er kommet ny bro over åen. 

Vi har startet et samarbejde med Lejre bibliotek. Det har foreløbig ført til 

et arrangement hvor ”Strikkeprindsen” har været og holde foredrag for 

fuldt hus. 

Vi har fået en henvendelse fra Kulturudvalget der gerne vil styrke 

børnekultur aktiviteter i Lejre by. De har kigget på den gl. skole og Felix. 

Vi blev lidt nervøse, men efter en snak med dem, viste det sig det var lidt 

en storm i et glas vand. Kulturudvalget er indstillet på at Felix køres 

videre i den ånd det hele tiden har gjort, og det står folk frit for at lave 

nogle børnearrangementer på lige fod med andre. 

Vi har været interesseret i hvad arkivbygningen skulle bruges til og vil 

gerne overveje at inddrage bygningen i Felix, men som det er nu, er 

Musikskolen flyttet ind. 

Ønsker som ikke rigtig er blevet til noget, men som den nye bestyrelse 

måske kan arbejde med: 

• Man kan ikke udefra se at det er et kulturhus 

• Gulvet i salen  

• Akustik i salen 

• Belysning samt mulighed for mørklægning i salen 

• Et køkken der kan håndtere større bespisninger 

Dermed sluttede formandens beretning. 

Kommentarer fra salen: 
Håber at Felix kan køre videre som hidtil. 

Svar fra formanden: 
Det vil vi meget gerne, men vi lever på lånte betingelser, da det jo er 

kommunens hus.  

Kommentar fra salen:  
Dejligt med kunst i salen, men lidt for meget med en hel måned, hvor der 

ikke kan afholdes andre arrangementer. 



Svar fra formanden: 
Det er sat til 3 uger i august, hvor huset ikke bliver brugt så meget. 

   

4. Godkendelse af regnskab 
Efter en glimrende fremlæggelse af regnskabet blev det godkendt. 

Spørgsmål: Har man gjort sig tanker om en anden bankforbindelse? 

Svar: Nej, det har man ikke. Men det kan bestyrelsen overveje. 

 

5. Indkomne forslag 
Ingen 

6. Fremlæggelse af budget 2016 
Fremlagt men skal ikke godkendes. 

Formanden: Der er faste udgifter, men der er også penge til arrangementer, 

vedligehold og anskaffelser. Ca. 120000,- 

Kommentarer fra salen: 

Vil gerne have adgang til internet 

Skilt på Felix, så folk udefra kan finde det. 

Bliver belysningen skiftet. 

Indtægterne stiger, betyder det at det bliver dyrere at leje? Svar: Det er ikke 

tilfældet, men der er større efterspørgsel på brug af bygningen. 

Hjertestarter i Felix 

 

7. Fastlæggelse af kontingent 2017 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 100,- for enkeltpersoner, 200,- for en 

husstand og 300,- for foreninger. 

Blev vedtaget. 

8. Valg af: 
a. 3-5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Per Nørgård, Kirsten Ludvigsen og Kit Terpet er på valg. Alle er villige til 

genvalg. Henrik Svanholm og Mette Dahm som blev valgt i 2015, trækker sig 

fra bestyrelsen. 

Per, Kirsten og Kit blev genvalgt. Derudover blev Hanne Ulrik Engvang og 

Sidse Wolf Stouenborg valgt ind. 

b. Suppleanter for 1 år 
Elise Sørensen, Ingolf Christiansen, Ingelise Skou og Johanne Shimming er 



på valg. Elise modtager ikke genvalg. 

Ingelise blev genvalgt. Derudover blev Kirsten Kaas, Connie Hansen og 

Anne-Mette Hauerberg valgt ind. 

c. 2 Revisorer for 1 år 
På valg er Kaj Egon Hansen og Jan Adeltoft. 

Begge blev genvalgt 

d. 1 revisorsuppleant for 1 år 
På valg er Troels Østergaard Sørensen. 

Blev genvalgt 

Formanden takkede den afgående bestyrelse for godt arbejde. Blomster til 

Mette og Henrik 

9. Eventuelt 
Spørgsmål fra salen: Hvad gør man hvis der er problemer med sikringer lys 

etc.? 

Svar: Bestyrelsen tager det til efterretning og sætter skilte op. 

Spørgsmål fra salen: Ofte er der efterladt borde og stole i et lokale der skulle 

være tomt. Kunne de generelle regler opdateres? 

Svar: Bestyrelsen tager det til efterretning. 

Spørgsmål fra salen: Mørklægning i salen, industriopvaskemaskine og 

internet 

Svar: Bestyrelsen tager det til efterretning. 

Email adresser på bestyrelsen 
Per Bromand Nørgård pern@elektro.dtu.dk 
Hanne Engvang hanne@engvang.dk 
Hanne Rasmussen hovgaard.rasmussen@gmail.com 
Ingelise &Kaare R. Skou kask@newmail.dk 
Kirsten Kaas kirstenwkaas@gmail.com 
Kirsten Ludvigsen kirsten@lejre.net 
Kit Terpet  kit@terpet.dk 
Marianne Witzel mariannewitzel@gmail.com 
Pia Wehner piw@email.dk 
Sidse Wolf Stouenborg sidse@stouenborg.dk 
kasserer kasserer@domusfelix.dk 
Anne-Mette Hauerberg: am.hauerberg@gmail.com 
Connie Hansen: Connie_joan@hotmail.com 
bestyrelsen@domusfelix.dk 
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