
Generalforsamling i Grejs Kulturcenter 

 

 

Tirsdag den 30. april 2019 

1) Valg af dirigent og referent. 

John Refsgaard og  Finn Moesborg. 

 

2) Valg af 2 stemmetællere. 

Jørgen Kanborg og Anette Nielsen 

 

3) Afholdelse af beretning. 

Niels afholdte en kort beretning og brugte derefter lidt tid på at vise tal. 

 

” Formandsberetningen bliver i år rimelig kort. De fleste af os var sikkert til stede i lørdags, hvor 

langt de fleste forhold blev omtalt og belyst, og der er vel ingen grund til at gentage mig selv.  

2018 har været et spændende år med mange opgaver og endnu flere udfordringer, hvor det højt 

besungne sammenhold og samarbejde for alvor kom på prøve. 

Det var jo indlysende, at året ville komme til at dreje sig om byggeri. Og året startede som bekendt 

da også med, at vi fik grillhytten op at stå i foråret og sluttede med, at Kulturcenteret var næsten 

færdigt da vi nåede årsskiftet. 

Jeg er helt enig i de mange taler i lørdags, som roste selve hallen. Og det er lidt udover det normale, 

når Kulturudvalgsformanden siger, at han havde set alle kommunens haller med én undtagelse – og 

han var mest imponeret over vores.  

Vi kan godt tillade os at være lidt stolte af, at det lykkedes. 

Som det sikkert er bekendt stopper jeg i bestyrelsen efter i dag. Det har været utrolig spændende at 

have været en del af dette store projekt. 

Jeg vil sige en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, som gennem årene har været med til at præge 

det. Og igen en kæmpestor tak til alle Jer der gav en hånd med - nu kan I og vi komme i gang med at 

bruge alle de dejlige faciliteter. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4) Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkommende forslag, men Bo fortalte hvordan Kulturcenteret kommer til at køre i 

fremtiden. Rengøring står Bonnie for. De udvendige og de praktiske står Mulle for. Disse betaler vi 

naturligvis for. Men der er meget andet som skal gøres. Der er ca. 12 områder af service i 

Kulturcenteret som skal varetages. Vi skal finde de rigtige bestyrelsesmedlemmer, som kan 

varetage disse opgaver. Det skal helst være ”når man nu alligevel nu er her”. Men det skal ikke 

nødvendigvis kun være opgaver for bestyrelsen, men måske udvalgsamt mennesker helt udenfor 

bestyrelsen. Kulturcenteret skal ikke afholde alle arrangementer i Grejs, men vi vil gerne 

samarbejde. 

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det 

kommende års kontingent. 



Rasmus fremlagde regnskab 2018 og Bo fremlagde drift budget 2019 

Begge dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til kasseren. 

Regnskabet og budget blev godkendt. 

 

6) Såfremt Grejs menighedsråd og GDIK ønsker det, udpeger de hver en repræsentant til bestyrelsen. 

Anne Mette Ramsgaard Johansen (Menighed) og Niels Kirkegaard (GDIK) blev valgt ind i 

bestyrelsen. 

 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Finn Moesborg, Henrik Louring og Christina Munk blev valgt til bestyrelsen. 

 

8) Valg af suppleanter. 

Tina Skree og Stinne Nordby blev valgt 

 

9) Valg af revisor og suppleant. 

Poul German og Thorkil Bech blev valgt. 

 

10) Evt. 

Niels Buhl fra Højen Multihus var forbi at fortalte lidt om deres erfaringer. Spændende – tak for det. 

Per Jakobsen fra Grejs Friskole fortalte lidt om hvad skolen har af tanker om brugen af 

Kulturcenteret. Også tak for dette. 

Villy fortalte lidt om det praktiske vedr. booking. Er der yderligere spørgsmål er man altid 

velkommen til af kontakte Villy. Se kontakt oplysning på hjemmesiden. 

Niels sluttede af med at snakke om uheld i lørdags. Vi skaffer et gelender ved begge trapper. 

En opgave til bestyrelsen. 

Anders spørger om fremtiden for det gamle klubhus. Der er måske muligheder. 

Fælleshuset (Sønder Bygade) er måske også stadig i spil til at blive. 

 

Niels rundede af og takkede John for det gode arbejde. 

53 mennesker var fremmødt. Der blev serveret lidt pizza, øl, vin og vand. 

Tak for en god aften. 

 

 


