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Referat af generalforsamling I
foreningen Domus Felix
Mandag den 14.Junl 2021
Formanden Per Nørgård bød velkommen. Han oplyste, at det sene tidspukt for generalforsamlingen
2021 skyldes nedlukning pga COVID-19-sltuatlonen, men at situationen nu muliggjorde, at vi kunne
indkalde til og afholde generalforsamling, dog med nødvendige restriktioner.
1. Valg af dirigent
Niels Forsby blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
Dirigenten udsatte punktet til det viste sig, om det blev nødvendigt - og det blev det ikke.
3. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Han tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, som ligger på hjemmesiden domusfelix.dk.
Som mange andre har Domus Felix også været ramt af corona situationen og har overvejende været
lukket ned grundet restriktioner. Ved små 'sprækker' har vi åbnet op for arrangementer, men generelt har aktivitetsniveauet været tvunget til at ligge på lavt niveau.
Et par koncertarrangementer er blevet afholdt ved Lejre Live i de perioder, der har været åbent for
dette. Den traditionelle Sankt Hans afteh blev aflyst og julemarkedet ligeså. December og julemåneden markerede vi ved lysinstallation - Danmarks største kalenderlys.
Et par Spis-i-Felix arrangementer blev afholdt og vi lagde hus til teaterforestillingen 'Kærlig hilsen H.C.
Andersen' v. Lars Bum. Spil Dansk aften blev gennemført og var en hyggelig aften trods restriktioner.
Håbet og forventningerne er, at vi efter sommerferien ko"'mer i gang igen med arrangementer og
nye
,. initiativer. Sankt Hans 2021 gennemføres med kort varsel.
ir,>rmanden kunne berette, at Lejre M\,l~ik & Billedskole er flyttet fra Felix til egne lokaler (Musikbyen
ved Allerslev skole og det kreative hus ved siden af Felix) og at de ledige lokaler åbner for nye muligr•
heder og initiativer. Nye ideer er på tegnebrættet.
Det nye køkken, som knap nok har været i brug før nedlukning, åbner også op for nye initiativer og
muligheder. Der har været sparet.op til det nye køkken over en årrække, og udgifterne til køkkenet og
færre låneindtægter har gjort, at forerlingeri har fået reduceret sin formue.
Der var ikke spørgsmål og kornment• + til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.
4. Godkendelse af regnskab
Den tidligere kasserer, Hans Christian Nielsen, havde udarbejdet regnskabet for 2020 og gennemgik
det for forsamlingen. Han afleverede et regnskab med et underskud på 310.205 kr- men fremhævede at det både var forventet og planlagt. Underskuddet skyldes fortrinsvis, at foreningen nu har
oms~t den opsparede formue til en planlagt renovering af køkkenet og depotrummet. Der var også
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anskaffet ny lofthængt projekter samt lærred - og endelig var der også som noget ekstra
brugt penge på "kalenderlyset" på skorsten.
Grundet corona situationen er Indtægtsgrundlaget reduceret. Låneindtægterne er faldet, og der
mangler indtægter fra de traditionelle arrangementer, som er blevet aflyst. Heldigvis fortsatte den
positive medlemstilgang i 2020 og dermed lidt flere kontingentindtægter. Medlemsfremgangen er
dog ikke fortsat i 2021, jf senere. Driftstilskuddet fra kommunen er nogenlunde uændret i forhold til
tidligere.
Hans Christian Nielsen oplyste, at der er søgt coronakompensation, men det blev et afslag.
Foreningen har nu en formue på omkring 120.000 kr. Vi er ikke en forening i krise, men vi har bare
færre penge på bogen end vi tidligere har haft, og vi skal derfor være skarp i prioriteringen af hvilke
forbedringer, der skal gennemføres.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsendt forslag om en ændring af vedtægternes §9 Hæftelse, tegning og forretningsorden, så de afspejlede den praksis, der har været gældende siden foreningens start.
Forslaget skulle ses i lyset af, at foreningens bank ellers ville stille krav om, at formand og kasserer
skulle håndtere en bureaukratisk bøvlet og meget dyr digital løsning for at betale regninger mv.
Dirigenten oplyste, at det fremlagte forslag krævede tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer
for at blive godkendt, da der var tale om en ændring af vedtægterne.
Bestyrelsen foreslog at §9, 2. punktum ændres til" I økonomiske anliggender tegnes foreningen af
kassereren. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort
og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom."
Bestyrelsen oplyste, at den i sin forretningsorden vil tilføje, at kassereren fremlægger kontoudskrifter
mv ved hvert bestyrelsesmøde.
Der var i forsamlingen opbakning og forståelse for forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Frymlæggelse af budget 2021

Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for 2021 til orientering. Det viste et mindre underskud på
5.500 kr. Underskuddet finansieres af egenkapitalen.
På indtægtssiden ser det ud til, at vi i 2021 ikke får tilslutning fra lige så mange medlemmer som tidligere - og at vi dermed får færre kontin~entindtægter. Håbet er at medlemmerne vender tilbage, når
der igen kommer aktiviteter i huset. Leje-indtægterne i 2021 vil også være forholdsvis lave, da huset
har været lukket i en del måneder i 2021.
Bookingsystem/hjemmeside har brug for en opgradering til andet system. Umiddelbart ser det ikke
ud til at vi kan bruge det system, som kommunen stiller til rådighed for idrætsforeninger mv. Der er
planer om anskaffelse af nyt system og derfor er der afsat penge til at starte på projektet. Håbet er at
finde frivillige kræfter i medlemskredsen, der vil gå ind i arbejdet.
Budgettet giver mulighed for anskaffelser og forbedringer på omkring 70.000 kr i 2021.
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7. Fastlæggelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022 : 100 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for en husstand
og 300 kr. for foreninger. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af:
a. 3-5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Hanne Rasmussen, Carsten Møller, Marianne Witzel var på valg. Alle blev genvalgt.
Per Gerner Larsen er i det forgangne år indtrådt fra suppleant til kassererposten i bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af: Per Nørgård, Marianne Witzel, Per Gerner Larsen, Hanne Rasmussen, Nina
Pollmann, Hanne Engvang, Mathias Grip og Carsten Møller
b. Suppleanter for 1 år
Kirsten Kaas, Connie Hansen, Henrik Svanholm, Anne-Mette Hauerberg blev genvalgt.
c. 2 revisorer for 1 år
Troels Østergaard Sørensen og Jan Adeltoft blev genvalgt.
d. 1 revisorsuppleant for 1 år
Henri Weber blev genvalgt.

9. Eventuelt
Per Nørgaard rettede en stor tak til Hans Christian Nielsen for fantastisk indsats i b~styrelsens arbejde
- som kasserer og i det hele taget.
Per·'Nørgård opfordrede til, at brugerne m.fl. sagde til, hvis man savner noget i Felix, så bestyrelsen
får input til arbejdet. Derudover takkede han de mange frivillige, der har givet en hånd med omkring
aktiv.lteter i Felix. Og endelig fik dirigenten tak for god ledelse af generalforsamlingen.
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