Referat generalforsamling Domus Felix
tirsdag den 03. april 2017
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.
c. Uanset hvor mange der møder op, er vi beslutningsdygtige.

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

3. Bestyrelsens beretning v/ Per Nørgård
Se formandens beretning

Kommentarer fra salen:


Det lyder fint med at skilte for hvor Felix er, men ser hellere at
kommunen presses til at få huset og omgivelserne til at se pænere
ud.



Ny teknologi! Vi er i konkurrence med andre kulturhuse. Og det
ville være dejligt med noget mere AV udstyr.



Service katalog? Hvad var årsagen til at Felix slap?

Svar fra formanden:
Der var mange indsigelser for det fremlagte katalog, men vi kender ikke
deres begrundelse. Vi informerede medlemmerne, men holdt lav profil i
medierne, da vi vurderede at en konstruktiv dialog med kommunen ville
være den bedste måde at imødegå forslaget på.

Kommentar fra salen:


Rigtig god ide med et mødested foran huset, åbne pladsen op
foran Felix



Man skal gøre noget for at trække nye arrangementer til. Der
kommer nye bofællesskaber til Lejre, hvor der indrettes
fælleshuse, kan måske blive en konkurrent.



Sats på koncerter



Lejre strikkesalon er godt tilfreds og alt fungerer.



Bedre markeringer af hvor lokalerne befinder sig



Rigtig stor ros til madgruppen i Spis I Felix



Man er ikke i tvivl om det er et kulturhus



Bedre lys i salen – bestyrelsen kunne oplyse at arbejdet går i gang
efter påske.

Formanden takkede bestyrelsen og beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af regnskab
Efter en glimrende fremlæggelse af regnskabet, blev det godkendt.
Spørgsmål:
Kan vi få det tidligere rabatniveau tilbage på langtidsleje?
Svar:
Hvad synes generalforsamlingen?


Ganske udmærket ordning nu.



Synes det er billigt.



Er det samme pris for en lille forening og aftenskole – ja det er det



Lejen er så billig, så der bør ikke gives yderligere rabat, da der også er en
vis slitage på huset.



Kommunens øgede brug kan skabe færre indtægter, da kommunen ikke
betaler leje, og andre forhindres i at reservere lokaler, som kommunen
allerede har reserveret.



Kan en lille forening blive nødt til at flytte for kommunens arrangementer?
Nej, det kan de ikke.



Glem rabatordning det er så billigt



Konklusion: Det nuværende rabat-niveau forekommer rimeligt

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Fremlæggelse af budget 2017
Fremlagt, men skal ikke godkendes.
Formanden kommenterer
Der er en masse ting på ønskelisten – så bestyrelsen vil gerne have indikationer
til hvad pengene skal gå til.


Brug nogle flere penge evt. til belysning andre steder også for at spare
penge på elregning.



Arrangementer - hvorfor er der ikke balance? Har været vores princip
indtil nu. Men vi har en del penge i kassen og vi kunne lave nogle
aktiviteter til alles gavn. Eks. kunne være musik til Skt. Hans. Vi ved ikke
hvor mange der kommer og det kan derfor generere et underskud. Gerlev
legeland kommer til næste Spis i Felix, men det er ikke sikkert at alle
udgifterne dækkes ved spisningen.



Gulve trænger til en overhaling



Vindfang – kan vi samarbejde med kommunen? Måske, men det er Felix
der skal være igangsætter



God ide at søge fonde



Opdatere lys og lyd



Mørklægningsgardiner

7. Fastlæggelse af kontingent 2018
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
Marianne Witzel, Hanne Rasmussen og Pia Wehner er på valg.
Pia genopstiller ikke.
Marianne og Hanne blev genvalgt. Ingen nye meldte sig.
Suppleanter for 1 år

Kirsten Kaas, Ingelise Skou, Connie Hansen og Anne-Mette Haurberg er på
valg. Ingelise og Anne-Mette modtager ikke genvalg
Kirsten Kaas, Connie Hansen blev genvalgt. Henrik Svanholm blev valgt ind.
b. 2 Revisorer for 1 år
På valg er Kaj Egon Hansen og Jan Adeltoft.
Begge blev genvalgt
c. 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg er Troels Østergaard Sørensen.
Blev genvalgt
Formanden takkede den afgående bestyrelse for godt arbejde.
9. Eventuelt
Blomster til Pia Wehner, der valgte ikke at genopstille.
Formanden takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen kan kontaktes på Email:
kasserer@domusfelix.dk og
bestyrelsen@domusfelix.dk

