Osted Kutturhus
Referat fra Osted Kulturhus ordinær generalforsamling den 20. april 2016 kl. 19
Formanden Niels Rasmussen bød velkommen tilde fremmødte i alt 43 personer.
lnden selve generalforsamlingen havde vi inviteret kulturkonsulent Kari Haugan Engberg lejre
Kommune, til at give et indlæg om "Styrken mellem samarbejde og engagement i

lokalsamfundet''. Efterfølgende besvarede hun spørgsmål fra de fremmødte.

L. Dirigent: Hans Olsen blev valgt
2. Referent: lnge Cecilie Christensen. Stemmetæller: Holger Larsen og Ole Hansen
3. Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden. Det er nu vores 3die år som kulturhus.

4.

5.
6.

Beretningen blev godkendt og ligger på hjemmesiden som information til alle.
Regnskab: Kasserer Karl Frandsen gennemgik regnskabet for 2015 som endte med et

driftsresultat på minus 20.486,33 kr. a. Jens Nørregård spurgte, om man kunne sætte entre
prisen op, for at undgå underskud på aktiviteterne. Svaret var, ai driftstilskuddet fra
kommunen bl. a. er beregnet til at dække mindre underskud på arrangementer. Den
største årsag til underskuddet er, at der er indkøbt nyt inventar for et stort beløb. Dette er
en engangsudgift, som ikke gentager sig ide kommende år.lZOLG er der dog 6n stor udgift
på nye lamper, ellers skulle driften af huset køre på et lavere niveau. b. Ulla Nørgaard
spurgte til punktet, Udestående fordringer. Svaret var, at det skyldes sponsorater der ikke
var betalt samt et medlemskab. c. Richard Juul spurgte ind til det rentefrie lån på 150.000
kr. fra Kommunen, som formanden fortalte om i sin beretning og som vi afdrager på, ved at
modtage L5.000 kr. mindre i driftstilskud hvert år. "Hvor står det i regnskabet og er det
Kulturhuset der hæfter for det," var spørgsmålet? Svaret var, at aftalen først er faldet på
plads i regnskabsåret 2016 og derfor ikke aktuel for regnskabet 2015. Desuden vil
bestyrelsen snarest drøfte sagen med kommunen, for at høre hvordan beløbet skal
bogføres i regnskabet til næste år, og om det overhovedet skal bogføres, da kulturhuset er
kommunens egen bygning og dermed er det et lån til kommunens eget hus. d. Evan Jensen
stillede et spørgsmål vedrørende indbrudsforsøg og ødelagte låse i hoveddøren.
Kassereren fortalte, at den større udgift til forsikringer skyldes betaling af selvrisiko i
forbindelse med udskiftning af låse tilyderdør efter forsøg på indbrud. Hærværksfolkene
kom dog ikke ind, så intet blev stjålet. Regnskabet godkendt.
lndkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
Fastsættelse af årskontingent: Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. Personligt
medlemskab er 100 kr. og foreningsmedlemskab er 200 kr.

7. Budget 2OL6: Formanden gennemgik budgettet for 2016 og det blev godkendt.
8. Valg:3 bestyrelsesmedlemmer: Karl Frandsen, lnge Cecilie Christensen og Poul Ravnkilde
blev alle genval$ for en 2årig periode. 2 suppleanter for 1 år, Mogens Nielsen og Anita

Bredsdorff blev genvalgt. Ny suppleant blev Ejvind Rølling for I år.2 revisorer genvalgt for
1 år: Hans Høyer og Per Kølle. 1 revisorsuppleant genvalgt for 1 år: Alex C Christensen.

9.

Eventuelt: Karl efterlyste flere yngre til at være aktive iforeningen. Ane Sofie: De kommer
når de kommer. Niels: Det er de unge der skal stå for deres egen aktivitet, det er ikke os

der skal lave aktiviteter for de unge. Richard: Træk på råd fra bibliotekskonsulenten. En ung
kan fortælle andre unge om at være ud at rejse. Laura: Vi skalglæde os over de mange

aktiviteter der allerede foregår. Jane: Børnerock koncert sker i oktober.
Herefter sluttede dirigenten mødet som forløb ifred og ro selvom han havde haft travlt
med at holde styr på talerækken.
Nu trængte vi alle til en god kop kaffe og noget godt kage. Heldigvis stod der 6
hjemmebagte kager på rad og række og ventede på at blive spist og det blev de.
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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 20. april 2016
Vi har haft rigtig meget fornøjelse af vores store ombygning som blev helt færdig i slutningen af foråret
2015. Der har været afholdt mange arrangementer, som ikke havde kunnet lade sig gøre uden denne
ombygning. Vi har mange gange været 60-70 personer uden at lokalet har været presset.
Det fungerer fint med foldevæggen, som gør at man kan anvende køkkenet til flere arrangementer
samtidig. Dog har vi haft nogle udfordringer med belysningen af lokalet. Det har vi nu også fået rådet bod
på, ved at vi har fået monteret 7 stk. LED lamper i Lauringe og 4 stk. i køkkenet. De er monteret med
lysdæmper i 3 sektioner, så der er mulighed for at lave den helt rigtige belysning til forskellige situationer.
Det har sikkert ikke gået manges næse forbi, at der har været skrevet forskellige ting i pressen omkring
vores ombygning og den overskridelse der har fundet sted. Det vil jeg ikke sige mere om her, men blot sige,
at det er et gammelt hus, med mange overraskelser. Efter nogle møder med kommunen, kan jeg orientere
forsamlingen om at Lejre Kommune har bevilget os et rentefrit lån på ca. 150.000 kr. til dækning af de
ekstra omkostninger. Vi skal betale lånet tilbage over de næste 10 år, på den måde, at vi i stedet for at få et
driftstilskud på 50.000 kr. om året, må nøjes med ca. 35.000 kr.
Det betyder selvsagt, at vi må gøre en ekstra indsats for ikke at lave for mange arrangementer med for
store underskud. Det vil også fremgå, når vi kigger på budgettet lidt senere på aftenen.
Jeg synes det har været et hårdt år for bestyrelsen, hvilket også fremgår af vores referater, som er frit
tilgængelige på vores hjemmeside. Der har været mange ting at tage stilling til, små som store sager er
blevet diskuteret og løst i mindelighed. Det vil jeg gerne takke bestyrelsen og suppleanterne for. Samtidig
vil jeg også gerne takke aktivitetsudvalget for et rigtig godt samarbejde. Også her har der været mange ting
at tage stilling til.
Også vores kunstudvalg har haft meget at se til. Der har været rigtig mange udstillinger i løbet af året. Det
er ikke mange perioder hvor væggene har været tomme.
Vi har desværre mistet en af vores suppleanter, da Pia Hansen desværre afgik ved døden lige omkring
nytårsaften. Hun blev indlagt lige før jul, og efter nogle voldsomme operationer måtte hun desværre give
op.
Kulturhusets Venner
Vi har en gruppe af venner, Kulturhusets Venner, som har deltaget i vores arbejde med vedligeholdelse af
huset, havearbejde, såsom malerarbejde, isætning af brandøre, dørpumper og meget andet. Det er vi
naturligvis meget glade for. De har gjort et rigtig stort arbejde. Og igen kunne det gamle hus overraske os.
Jeg behøver sikkert blot at nævne udskiftningen af branddøre på 1. sal. Men ved fælles hjælp fik vi også løst
den opgave. Så nu levet huset stort set op til alle myndighedskrav. Dog mangler der stadig en enkelt
dørpumpe på døren til Hestehaven på 1. sal. Men Rom blev jo heller ikke bygget på én dag.
Gaskomfur
Vi har været rigtig glade for vores ”nye” gaskomfur. Det har været brugt flittigt af de forskellige madhold.
Dog har der været lidt udfordringer med ovnen. De skulle være løst nu, hvor vi har fået udskiftet
termostaten.
Faste aktiviteter
Der er efterhånden rigtig mange faste aktiviteter i huset året rundt. Faktisk har vi talt det til 17 forskellige
aktiviteter hvor vi blot kan nævne: gymnastik, kaffemik, læsekreds, konfirmationsforberedelse,
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og naturligvis fællesspisning, mad for mænd, kniplingskurser og
meget andet.
Og det ser ud til at fortsætte med samme kraft i 2016. Det er jo fantastisk dejligt at se hvor meget huset
bliver brugt.

Arrangementer
Som jeg har været inde på tidligere, har der været afholdt rigtig mange arrangementer i løbet af året, hvor
vi har været glade for den megen plads vi har fået.
LOF, Lejre har holdt en hel del arrangementer, som f.eks. yoga, eksperimenterende værksted, foredrag om
Gustav Wied, Energi Workshop osv. I februar måned havde vi en stor vinsmagning og gourmetaften i
samarbejde med Osted Kro. Vi har selv holdt en del interessante foredrag som f.eks. lufthavnsbyggeri i
Grønland og mange flere.
I april måned havde vi stort show med Prima Divas, som blev afholdt på Osted Efterskole, da vores
lokaleombygning desværre ikke nåede at blive færdig. Og så var vi jo glade for at Lejre Kulturdage valgte af
holde åbningsarrangement her i huset. Det blev jo vores første arrangement, hvor det nye lokale skulle stå
sin prøve.
Osted Bylaug holdt stor 4. maj fest, da 50-året for Danmarks befrielse skulle fejres.
Den 17. maj havde vi besøg af Jensens Jazz Serenaders hvor mere end 50 mennesker nød musikken i fulde
drag. Og så må vi jo ikke glemme vores, efterhånden traditionsrige, SommerJazz hvor der var meget tæt på
200 glade mennesker som kunne nyde musikken og maden fra byens slagter. Det er virkelig blevet en rigtig
succes, som vi selvfølgelig forsætter i år den 21. august.
Vores tre-trins raket i oktober/november i forbindelse med 100 året for grundloven af 1915 var også en
stor mundfuld for vores aktivitetsudvalg, specielt for Anne Olsen som lagde et kæmpe arbejde i det. Hun
havde så ikke engang mulighed for at deltage i det sidste arrangement, da hun desværre var ude for et
voldsomt styrt på sin cykel. Men arrangementerne fejlede bestemt ikke noget. Først foredrag med Hans
Jørgen Larsen ”Da kvinderne blev opdaget”, Rejsescenen med ”Hvem (be)-stemmer?” og til slut en
debataften ”Demokrati, hvor svært kan det være?” med lokale politikere. Flot arrangement, Anne. Tak for
det.
Og så må vi jo heller ikke glemme den store succes igen i år med Halloween. Det er et arrangement som vi
holder i samarbejde med ”Osted bycentrum”, hvor vi har besøg at rigtig mange børn og deres forældre. Jeg
tror der blev talt omkring 200 mennesker i løbet af de 3-4 timer som arrangementet varer.
I samarbejde med Henning Hockerup, som ejer nabohuset, og kommunen, har vi fået fornyet hegnet ind til
naboen. Hockerup har betalt for materialerne og kommunens nyttejobordning har udført arbejdet. Det tog
lidt tid men det er fint arbejde. I aftalen ligger også maling af både det nye hegn, og det gamle hegn ud mod
Byvejen. Igen er det kommunens nyttejobordning der udfører arbejdet, og Hockerup der leverer maling.
Kunstudstillinger
Takket være vores kunstudvalg, har der været rigtig mange kunstudstillinger i løbet af året. Der er flere og
flere kunstnere, der finder ud af huset er velegnet til det. Der har ikke været mange perioder hvor der ikke
har været kunst på væggene. Og det ser ud som om det fortsætter i 2016. Det ville dog være fint, hvis
kunstnerne ville holde en eller flere dage åbent for deres udstilling, f.eks. nogle timer i weekenden. Det ville
give større mulighed for flere mennesker at se udstillingerne.
Lidt tal
I 2015 havde vi 146 personlige medlemmer, 13 foreninger og 16 sponsorer, i forhold til 2014 hvor vi var 151
personlige, 13 foreninger og 17 sponsorer. Der er 17 personer der her tilmeldt sig ”Kulturhusets Venner”.
Et af disse medlemmer, Lissi Søndergaard, har taget sig af ekstra rengøring 1-2 gange om måneden. Tak for
det Lissi.
Vi har mistet nogle medlemmer i løbet af året, nogle stykker desværre pga. dødsfald. Men der er også
kommet nye medlemmer til.
Vi vil meget gerne have lidt flere yngre medlemmer, specielt børnefamilier er ikke særligt godt
repræsenteret. Dog begynder der at ske noget på det område også. Det er vi rigtig glade for.
Til slut vil jeg også gerne sige en stor tak til de 17 virksomheder i Osted og omegn, endda så langt væk som
Roskilde og Køge, som har valgt at støtte vores dejlige hus med et sponsorat. De har alle støttet huset med
1.000 kr. hver. Det er vi meget taknemmelig for.
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Osted Kulturhus

D R I F T S R E G N S K A B-1.januar2015-31.december2015
2015
INDTÆGTER

Sudget 35

Medlemskontingent
Foreningskontingent
Udlejning

x5.2SS,00

lndtægter Prima Divas
ndtægter Verdens smukkeste sørejse
lndtægter Øvrige arrangementer*)
lndtægter sommerjazz
lndtægter Jensens Jazz
I ndtægter 100-år Grundlov
lndtægter Blå Mandag
lndtægter - Julemarked
lg af drikkevarer
lg af kaffe/the
ilskud fra kommunen
I

Kredit
L4.375,4O

Budget 16
15"800,0s

2.600,Oil

2.200,o0

7_.600,00

8.0c0,00

2!.L28,OO

2CI,C0*,00

1,8.000,00

L7.750,OO

0,00

*,0s

0,fi0

4"000,00

750,00
5.815,00

45.il0fi,00

42.706,25

2CI.fj00,00
,{.5,il00,*Ci

6.00CI,00

6.315,00

0,00

0,cs

5.353,75

0,s0

{J,00

*,fi0
*,sfi

32.il00,00

8.137,50
300,00
3.108,00
4.243,40
50.000,00
2.000,00

36.000.0CI

17.500,00

ås?.Es*,sE

201.541,90

fi,Oil
1.000,00
5.000,Oil
50.000,00

3.0CI0,CIO

5.1,{)0,00

35.482,00
0,00

16.00*,00

UDGIFTER

Hjemmeside

4.0fi*,s0

L.3L2,70

2.4i)0,0$

Kontorartikler, tryksager mm
elefon og internet
Annonceudgifter

2.500.0CI

2.202,t5

7.5ilO,00

3.SfiCI_CI0

3.103,50

3.iiilO,sCI

3.CICIO,00

0,00

3^000,cCI

Bestyrelsesmøder

1""*s*,CI0

1.1.44,8A

1.200,00

Konti ngenter og abonnementer

1.000,CI0

4.O34,25

4.500,0t1

1"00CI,00

291,60

23.00$,00

0,iiiJ

30,00

45.*il0,il*
il,il0

45.625,35

c,00
45.il*S,00

trj,{}{i

9.342,26

fi,00

il,00
*,0fr

11.034,05

0,00

11.480,86

n
{]n
vJL'u

0,00
4.500,CIil

592,80
5.135,84

1,"*00,rJO

473,75

Udgifter Øvrige arrangementer *)
Udgifter Verdens smukkeste sørejse
Udgifter ved sommerjazz
Udgifter Prima Divas
Udgifter Jensens Jazz
Udgifter L00 år - Grundlov
Udgifter Blå Mandag
Udgifter Julemarked
Indkøb af kaffe/the
Gaver og blomster

20.969,81

fl /an

L,r,t

u

0,

5.,*-ilil,*0
x.2t]0,*{J

Diverse udgifter

4.3Oil,*0

3.287,19

3.60fi,0

nventar
Vedligeholdelse
Forbrugsva rer
Forsikringer
Renteudgifter

r.CI5.0CICI,00

78.064,76

40.ti0CI,0CI

2$.{iCI0,*0

18.486,89

2CI.0*r],s0

I

i alt
DRIFTRESULTAT pr. 31.12.2015

:1.5fiil,il*

1,.2L8,O7

6.S0S,0fi

4.297,60

1.:{]{i,ilO
5.00$,il0

CI,00

0,00

s,ils

aGå.880,*S

222.L28,23

3.S1.6S0,S&

-

20.485,33
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A T U S R EG N S K A

B

Kasse

1.127,O0

Lager af drikkevarer

1.L65,00

Lager af kaffe og rengøringsart.

1.504,00

Bankkonto

6.528,O2

Udestående fordringer

2.435,00

rialt

t2.759,O2

PASSIVER

Egenkapital pr. 01.01.2015

33.245,35

Årets resultat

20.485,33

Diverse kreditorer

0,00

Banklån
Passiver i alt (Ny egenkapital pr. 31.12.L5

0,00
12.759,O2

Specifikation af arrangementer afholdt af Osted Kulturhus
Budgetterede arrangementer
merjazz - 148
33.300,00
Sommerjazz - 43 pers. Via nettet
9.406,25

45.625,35

Prima Divas - 72 pers.
Prima Divas - 12 pers. Via nettet
Prima Divas - Tilskud solistforeni

20.969,8r -2.L69,8r

pers.

-2.919,10

12.600,00
2.200,00

4.000,00

"lØvRtGE ARRANGEMENTER 2015
Verdens smukkeste sørejse - 25

pers.

pers.
- Jensens Jazz - LG pers. Via nettet
Jazz Serenaders - 35

lndtægt
750,00

Udgift Overskud
0,00 750,00

4.375,00

1.940,00

9.342,26

-3.027,26

100 års jubilæum - Grundlov - 3 arrangementer
- Foredrag - 36
1.080,00
- Rejsescenen 17
2.125,00
- Rejsescenen 10 pers. Via
1.068,75

pers.
pers.
pers.
pers.

- Debataften 36
Blå mandag - 50
- Blå mandag - 16 pers. Via
Andre "@vrige
(

nettet

1.080,00

11.034,05 -5.680,30

6.250,00

nettet

1.887,50

arrangementer"

Fæl lesspisn i ng, lT-Caf6, Trafik-ku rsus,

G

L1.480,86 -3.343,36

5.815,00
røn land-fored rag m.fl.

Ovenstående driftsregnskab og balance pr. 31. december 2015

er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag.
Egenkapitalen er konstateret og tilstede.
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Dato

no

Hans Høyer,

,6
Revitror

v

ia &r( )hn'øfrKarl Frandsen, Kasserer

dato

Per Kølle, Revisor

291.,60

5.523,40

