
Referat af generalforsamling i Ejby Medborgerhus 
Torsdag den 5. marts 2015, kl. 19.00 i Ejby Medborgerhus’ store lokale. 
 

Antal til stede: 

 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Bem.: Bestyrelsen foreslår Steen Mikkelsen 

Ref.: Steen Mikkelsen blev valgt. Han konstaterede at opslaget var sket i h.t. vedtægterne og derfor var 

generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

 

Ad 2. Valg af referent. 

Ref.: Inger Lise Jensen blev valgt. 

 

Ad 3 Valg af stemmetællere. 

Ref. Generalforsamlingen valgte Lars Madsen og Lisa Nielsen som stemmetællere. 

 

Ad 4. Afdelingsformandens beretning.  

Ref.: Formanden oplyste, at beretningsåret går fra den 6. marts 2014 til i dag den 5. marts 2015. Der har 

været afholdt 8 bestyrelsesmøde i beretningsåret. 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Formand Mogens Gammel Pedersen 

Kasserer Claus Ulrik Hansen 

Sekretær Inger Lise Jensen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: John Helmersen, Astrid Tyroll, Bent Clausen, Torsten Lykke Hansen 

Suppleanter: Ellen W. Nielsen, Flemming Pedersen 

Kritisk bilagskontrollant: Lisa Nielsen 

 

Overordnet set har det været et konsolideringens år – både f.s.a. huset og m.h.t. aktiviteterne. 

Processen er ikke helt færdig endnu. Det formelle har vi ikke helt fået på plads, idet vi ønsker en 

kontrakt med Kulturafdelingen, men det har ikke hastet. Vi har en stiltiende accept af, hvad og hvordan 

vi gør. Men en fugl i hånden er bedre end ti på taget, siger man jo.  

På den regnskabsmæssige side har vi investeret i et bogholderisystem: ”Summa summarum”. Det skulle 

være lettere at være kassere, når man har et færdigt program, men al begyndelse er svær, tror jeg at 

Claus vil sige. 

 

Fra 1. januar 2014 overtog Ejendomscentret principielt rengøring og vedligeholdelse af hele 

ejendommen. Vi skulle dog helt op i forsommeren før der kom et rengøringsselskab på opgaven. Da vi 

accepterede en rengøringsmodel, der hed 4 timer én gang om ugen, vil der selvfølgelig være opgaver, vi 

selv tager hånd om. D.v.s. de daglige opgaver såsom holde rent i køkkenet og på toiletterne. Måske 

feje/moppe/støvsuge efter særligt snavsede dage/arrangementer. Vi betaler også selv forbrug af sæbe, 

toiletpapir. Vi har også selv betalt el-pærer og –rør. Det skal vi dog have en løsning på.  

Men friheden og ejerskabsfølelsen er særdeles vigtig os.  

  

Det har også været et år, hvor vi har brugt rigtig mange penge på at få det store lokale i orden med godt 

AV-udstyr og lys og lyd. Bestyrelsen besluttede at bruge en stor del af formuen på at få medborgerhuset 

opdateret. Se rundt.  

Vi har vel Køge Kommunes største billedlærred. Vi har et lydanlæg, der gør det muligt for alle i lokalet 

at høre tydeligt, hvad der bliver sagt af kloge ord fra foredragsholdere m.m. Lydanlægget er forberedt til  
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teleslynge, som er næste projekt. Lokalet kan mørklægges, så at vi kan få flere børneteater-stykker til 

huset.  

Køkkenudstyret er blevet forbedret med nye og hurtige kaffemaskiner. 

I slutningen af 2013 fik vi 18.000 til inventar. Det plus noget af formuen, har vi brugt på nye stole af 

samme slags, som dem vi havde. Dyrt, men det klæ´r huset.  

 

Det er måske her, at jeg skal nævne, at grunden til at vi havde en formue var/er, at vi valgte et 

kontingent sidste år på 1,00 kr./dag, og at Kulturafdelingen og politikerne var os venligt stemt hele 

vejen. Og så selvfølgelig, at vi ikke har betalt kontingent til Ejby IF det første år. Nu har vi så fået Ejby 

Medborgerhus i gang på et meget acceptabelt niveau. Folk, der kommer her i medborgerhuset synes 

også, at det er et godt og indbydende hus. Og det er det. Her er rart. 

 

Men det er ikke et medborgerhus, hvis der ikke er medborgere, som bruger det og lægger fantasi og 

arbejdskraft i huset til gavn for fællesskabet. 

Derfor en stor tak til alle de frivillige. 

 

AKTIVITETER 

Bibliotekspunktet kører rigtig godt. Der er stor ros til denne aktivitet ude i byen. Der har været et par 

smuttere i løbet af året. Det kan vi løse ved at hjælpe hinanden. Ingen pegen fingre, tak. Vi vælger 

princippet om information af hinanden. Hvis hver gruppe laver en vagtseddel med navn og 

telefonnummer og sætter den op på kontoret, så kan vi hjælpe hinanden.  

 

Bogsamlingen til stadighed udvidet med de private donationer. Der blev truffet en principiel beslutning 

om, at vi kan have en enkelt dubleant stående på reolerne, men snart må vi træffe et andet valg. Vi får 

heldigvis flere og flere fagbøger til børn/unge og voksne. Der er mange dejlige hobby-prægede bøger. 

Og så har vi fået Ib Johnsens fagbøger fra KU-kontoret. Interesserer man sig for biologi og miljø, er der 

meget at hente.  

 

Aviser/Tidsskrifter. Inger Lise sørger for, at der er friske aviser at læse, og at der er orden på reolerne. 

Og så bliver der også lige set efter, om der er toiletpapir m.v. Sagde I hyperaktiv??? 

 

Når man går ind på hjemmesiden, ser man, at der har været mere end 30 arrangementer i løbet af 

beretningsåret.  Det er et meget pænt højt antal. Og så er mødeaktiviteten ikke nævnt.   

Der har været drøftelse om lørdagsåbent den første lørdag i hver måned skulle stoppes. Det er i stedet 

blevet endnu en aktivitetsdag. Egon har taget føringen og lagt ud. Jørgen Erik er kommet med og der 

kommer snart en udvidelse af rammerne/indholdstyperne f.eks. erhvervsstof.  

 

Ejby Medborgerhus´ egne Aktiviteter i beretningsåret: 

Bibliotekspunkt-gruppen (44-45 personer) 

Bogsamlings-/biblioteksgruppen (Randi og Nanna først og fremmest) 

Netværksgruppen for Ejby Medborgerhus 

EDB-gruppe (Ben Clausen + det løse) 

Kontakt og idéstøttegruppe (Pia, Lisbeth og Birthe) 

Krea-gruppen – er nu opløst 

Udstillingsgruppen 

Læseklubben 

Stikkeklubben 

Fortællegruppen for børnehavebørn 
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Andre grupper, som bruger medborgerhuset 

Litteraturlæsekreds 

Kulturforeningen Apollonaris 

Ældresagen og ”Søndagscafeen” 

Kulturforeningen i Skovbo, KIS 

LOF-foredrag 

Grundejerforeninger 

 

PR-virksomhed m.v. (vi benytter os af følgende): 

Plakat-/opslagspolitik 

Kulturplakater opsættes 

Hjemmeside (www.ejby.medborgerhus.dk) 

Facebook (Ejby Medborgerhus) 

KøgeNu (Vi har fast blok i KøgeNu) 

QR-kode (i gulvet lige inde foran indgangen). 

 

Vi har rigtig mange, som trofast kommer her i medborgerhuset, men vi kan faktisk godt give plads til 

mere. Vi mangler midtergruppen af voksne, og vi mangler de unge. Vi lægger hoved i blød for at finde 

ud af, hvad behovet for disse grupper kan være. Men kom med forslag. 

 

Særlig tak 

Uden Bibliotekspunktpasserne ville der mangle noget i huset. 

Uden Randi og Nanna til at holde styr på de mange boggaver, ville vi stagnere i bogsamlingen. Nu har 

vi konstant en fornyelse. Vi ”vækster” som det hedder.  

Uden Claus store arbejde med at styre hus og økonomi, så ville vi rode rundt 

Uden vores kreative grupper, arrangører og vidende personer, ville der mangle det inspirerende 

kraftværk, som de er.  

Uden vores PR-gruppe ville vi ikke være så kendte. Stor kredit til dem. 

Uden ”Folkets kærlighed, Medborgerhusets styrke” (Frederik III). 

 

Formanden nævnte, at man på foranledning af borgmesteren havde lovet, at invitere til møde om at 

starte en borgerforening. Det er ikke hensigten, at Ejby Medborgerhus skal være synonym med en 

borgerforening. Det var der tilslutning til. Formanden sagde tak for det forgangne år. 

Herefter godkendtes beretningen, 

 

Ad 5.  Afdelingskassereren fremlægger et af EIF’s revisorer revideret regnskab for perioden 1/1 – 

31/12 til godkendelse. 

Bem.: Resultatopgørelsen var udsendt med mail sammen med dagsordenen. Endvidere var regnskabet 

fremlagt. 

Ref.: Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet og bemærkede, at kontingentet var sænket 

fordi Køge Kommune havde overtaget driften af medborgerhuset. Endvidere bemærkede han, at 

underskuddet på 40.475 kr. var opstået fordi bestyrelsen havde besluttet at købe og installere et godt 

AV-udstyr samt et lydanlæg, der rummer mulighed for installering af teleslynge. Endvidere kan det 

store rum mørklægges specielt med henblik på visse børneteatergrupper forlanger mørklægning.  

Regnskabet godkendtes. 

 

Ad 6. Afdelingskassereren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår, samt 

forslag til afdelingskontingent for den næste sæson. 

Bem.: Budgetforslaget var fremlagt på generalforsamlingen. 

Ref.: Budgettet indeholder færre investeringer i 2015, ellers uændret. Budgettet godkendtes. 
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Ad 7. Behandling af indkomne forslag. 

Bem.: Forslag skal modtages senest 8 dage før generalforsamlingen. Der var ikke indkommet forslag fra 

medlemmerne 

Ref.: Taget til efterretning. 

 

Ad 8. Valg af afdelingsbestyrelse i.h.t. § 5.1. 

Bem.: På valg er: Formand Mogens Gammel Pedersen  (genopstiller) 

        Sekretær Inger Lise Jensen     (genopstiller) 

        Medlem Torsten Lykke Hansen     (genopstiller) 

        Medlem Bent Clausen     (ser gerne ny kandidat) 

Derudover skal der vælges 2 suppleanter for en ét-årig periode. (Ellen W. Nielsen, Flemming Pedersen). 

Ref.:    Mogens Gammel Pedersen blev genvalgt. 

            Inger Lise Jensen blev genvalgt 

            Torsten Lykke Hansen blev genvalgt 

            Bent Clausen blev genvalgt 

Suppl.  Flemming Petersen 

            Arne Levinsen 

 

Ad 9. Andre valg, herunder evt. kritiske bilagskontrollanter 

Ref. Der er ikke er regler for de(n) kritiske bilagskontrollant(er)s valgperiode. Bestyrelsen foreslår 2 år. 

Generalforsamlingen vedtog en valgperiode som administrativ praksis. 

Lisa Nielsen genopstillede og blev genvalgt. 

 

Ad 10. Eventuelt 

Ref.: Der blev givet en orientering om de nye regler for bookning, lån og leje af lokalerne i Ejby 

Medborgerhus. 

Formanden orienterede om projektet ”Kulturpas-ordningen”, hvor Ejby Medborgerhus har deltaget og 

lagt lokale til den afsluttende evaluering. John og Jonna Helmersen har deltaget med deres foredrag om 

Borup-gruppen under 2. verdenskrig både for 3. klasse og for 7/8. klasse. 

Mødregrupper vil gerne ind i medborgerhuset på linie med vuggestuer/børnehaver. Generalforsamlingen 

havde ingen bemærkninger hertil, f.s.v. de følger husordenen.   

 

Der blev herefter trukket lod om, hvem der skulle have Karin Hornuffs akvarel. Claus Ulrik Hansen 

vandt på medlemsnummer 2.  

Dirigenten Steen Mikkelsen takkede herefter for god ro og orden og gav orden til formanden, der 

takkede for genvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________          _____________________________________ 

   dato           dirigent Steen Mikkelsen                                dato         referent Inger Lise Jensen 

 


