Svendborg d. 20-6-16

GENERALFORSAMLING i Kultutten.
20 personer er mødt op.
REFERAT:
1. Peter Ørting vælges til dirigent
2. Erik de Place vælges til referent.
3. Stemmetællere: Peter Beten Jørgensen og Martin Feldt
4. Ny lejekontrakt med kommunen.
Der foreligger udkast til aftale, hvor huslejen for næste år er 0 kr. I stedet indgås en såkaldt
partnerskabsaftale, som foreligger i udkast. Der er usikkerhed blandt mødedeltagerne om, hvordan ansvar
og generelle vilkår bliver omkring f. eks. vinterskader, opvarmning og reparation af diverse anlæg i huset.
Mange ønsker, at detaljerne i kontrakten belyses yderligere gennem forhandlinger med kommunen. Bedst
var det, hvis vi kunne få en generel aftale om, at kommunen tog sig af al vedligeholdelse af bygningerne,
mener flere.
Dagsordenspunkterne flyttes lidt rundt, men i sidste ende vedtages, at den nyvalgte bestyrelse får carte
blanche til at forhandle den bedst mulige aftale med kommunen, som så kan bekræftes på en kommende,
ekstraordinær GF. Allerede den 23/6 skal der være møde med kommunens folk, men mange mener, at det
ikke behøver være sidste udkald. Bestyrelsen skal have mulighed for at gå tilbage til en ekstraordinær GF og
bede om accept eller forkastelse.
Der gives generelt udtryk, både fra styrelse og medlemmer, for at bestyrelsens opgaver er uklart
definerede. Er de en paraplyorganisation, hvis primære rolle er kontakten med kommunen eller er de
”dem, der bestemmer” over alle aktiviteter i huset. Formanden – Charlie – er lidt ked af, at så mange aktive
har mistet gejsten, så han ofte står alene med alle problemerne.
Det store uløste dilemma er stadig: Hvad er Kultutten, hvad er bestyrelsen, og hvad skal man egentlig lave i
bestyrelsen - udover at holde check på de store linier i forhold til det offentlige?
Dan beder om afklaring af forholdet mellem styringen af det overordnede, som bestyrelsen tager sig af, og
så den faktiske hverdag i de projekter, bl.a. Cykeltutten, der er kommet i fuld gang på stedet.
5. Tao fremlægger regnskab for den periode, han har haft ansvaret. (Regnskabet vedhæftes referatet) Det
er fra den 18/4 til i dag. Tao har fremsendt sit regnskab til revisor, Henning Ask, som har haft svært ved at
godkende et regnskab for kun denne del af regnskabsåret. Da Tao overtog, var kassebeholdningen på
24.314 kr. P.t. er den på 15.212,95 kr. Vi må acceptere, at der foreløbig ikke foreligger præcist regnskab for
perioden før Tao overtog.

Henning Ask anmodes om at fortsætte som revisor. Formanden vil gerne, at vi på en ekstraordinær GF får
fremlagt et fuldstændigt regnskab. Så regnskabet godkendes ikke i dag. Her skal også drøftes muligheden af
at have et årligt kontingent for brugerne.
6. Der opstilles 7 personer til bestyrelsen. Alle vælges og man konstituerer sig selv med to personer som
suppleanter. De er: Charlie Vejlgård Larsen, Katja, Luna Jensen, Tereza Kettelz, Robert Fischer Madsen, Bo
Andersen, Anne Gram.
Evt.: Der anmodes om bedre kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne. Referater foreslås alle
udsendt med mail til en medlemspostliste.
(BEM.: Det var altså ikke nemt at referere. Håber ikke, jeg har glemt eller misforstået for meget. v. hilsen
Erik )

