Referat af generalforsamling i
Domus Felix
Onsdag den 13. april 2011
Dagsorden:
0. Musikalsk indslag
Underholdning ved Thomas Bredsdorff.

1. Valg af dirigent
Mogens Petersen blev valgt.

2. Valg af stemmetællere
Blev ikke nødvendigt.

3. Bestyrelsens beretning (kan ses på hjemmesiden www.domusfelix.dk)
Der er mange aktiviteter i huset. Bortset fra juli måned er der næsten aktiviteter hver dag,
men målet for bestyrelsen er, at huset skal benyttes endnu mere. Formanden fremhævede
enkelte arrangementer:
•

Der blev afholdt høstfest for første gang sidste efterår. Det var et stort og
vellykket arrangement. Der var aktiviteter for alle aldre indenfor i huset, i haven
og ude på engen.

•

Lejre Jazz laver nogle rigtig gode arrangementer, som er af meget høj kvalitet,
og hvor der også kommer mange folk til udefra

•

Male- og tegneaktiviteter for børn og unge. Bjælkeloftet er blevet indrettet til at
rumme diverse maleaktiviteter, og der er en livlig aktivitet i flere forskellige
regier.

Felix har selv stået for en række arrangementer:
Spis sammen med Claus Christensen
Foredrag om Vietnam
Koncert med Marie Carmen Koppel
Fastelavn
Gospel work shop
Sankt Hans
Spil Dansk

Ulrik Stærk indviede det nye flygel, som er en gave fra Else og Knud Erik Byrial Jakobsens
Fond
Foredrag om Cambodia
Foredrag om en retsmediciners arbejde
Julemarked

Den nye brugeraftale med kommunen ligner til forveksling den tidligere, dog har
kommunen accepteret at overtage varmeudgifterne mod, at driftstilskuddet fra kommunen
nedsættes. Der har også været afholdt dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid, hvor
forskellige emner blev drøftet, uden at der kom så meget ud af det. Det er svært at få
noget igennem, der koster penge.

Herefter var der spørgsmål. Der blev bl.a. spurgt om, hvad der sker med lejligheden
(fløjen). Der er en del aktiviteter i lejligheden, men den er meget dårligt isoleret, så
bestyrelsen arbejder på at få kommunen til at bidrage til finansieringen af en
istandsættelse ved at søge lokale- og anlægsfonden,

Flere påpegede, at kun få unge bruger huset, og det er vigtigt at få dem med. Bestyrelsen
er enig heri, og en af ideerne med istandsættelse af fløjen er netop at lydisolere den, så
unge (og ældre) kan spille musik uden at genere naboerne.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab (kan ses på hjemmesiden www.domusfelix.dk)
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er et overskud på 25.118 kr. på regnskabet. Der
er ligeledes en del likvide midler til rådighed.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Fremlæggelse af budget 2011 og fastlæggelse af kontingent for 2012
Kassereren fremlagde budget 2011, som stort set svarer til regnskab 2010. Der er forudsat
brugt midler til 3 nye vinduer.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen, idet forsamlingen henstillede til
bestyrelsen at udarbejde en plan for de næste års investeringer i istandsættelse af huset.

Med hensyn til kontingent 2012 foreslog bestyrelsen uændret kontingent. Forslaget blev
godkendt.

7. Valg af:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Ingolf Christiansen, Elfinn Larsen og Anne Marie Ludvigsen var på valg. De to
sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Hanne Rasmussen, Connie Molnit og Henrik
Svanholm blev valgt
b. 3 suppleanter for 1 år
Elise Sørensen, Finn Poulsen og Ingelise Skov var på valg. Alle tre blev
genvalgt.
c. 2 revisorer for 1 år
På valg var Kaj Egon Hansen og Jan Adeltoft. Begge blev genvalgt
d. 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg var Troels Østergaard Sørensen. Troels blev genvalgt.

8. Eventuelt
Spørgsmålet om reklame for aktiviteterne i Felix blev drøftet. Der var stor ros til
nyhedsbrevet og hjemmesiden, men flere efterlyste mere reklame for aktiviteterne.
Formanden oplyste, at det er et problem for mange foreninger i Lejre, og bestyrelsen har
derfor foreslået Lejre Kommune en række aktiviteter i den anledning, men alt falder på
grund af økonomien. Bestyrelsen har prøvet at reklamere i lokalpressen, men det er meget
dyrt, så det er stoppet.

Herefter takkede formanden Anne Marie og Elfinn for den store indsats, de har ydet i
bestyrelsen for Felix gennem mange år.

Referent: Kirsten Ludvigsen

