Referat fra Generalforsamling i KulturStationen 24/11 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Frank Nielsen blev valgt til dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
Formanden indledte med at fortælle om den positive modtagelse af KulturStationen, om donationer
af inventar, der hurtigt har gjort huset brugbart og om de næsten 200 medlemmer. Hun fortalte om
den store indsats af bestyrelse og ildsjæle, om afholdelsen af en lang række forskelligartede
arrangementer og mange fastlagte arrangementer for de kommende måneder.
Formanden fortalte om en bevilling fra Bylivspuljen, der understøtter det kommende års aktiviteter.
Hun takkede for den store indsats, der har sikret, at Humlebæk har taget KulturStationen til sig.
Når den nye bestyrelse er konstitueret, vil rammerne for næste år blive lagt fast.
Følgende aktiviteter og arrangementer ligger pt i rammerne for 2019:
Der er overordnet fokus på:
• Intern og ekstern kommunikation
• Færdiggørelse af gårdmiljø
• Aktiviteter for børn og unge
• Medvirken til koordinering af kulturaktiviteter i området.
Mere konkret handler aktiviteterne om:
Fokus på udvikling af Humlebæk Centrum
Minimum 4 årlige musikarrangementer
Spis sammen 50+
Fællessang
Forum for Folk med hjemmearbejdsplads
Temauge om Folkesundhed
Kreative søndage
Louisiana Ung-akademi, fernisering
Byens dag, samarbejde med Humlebæk Kirke
Tour de Fredensborg, løb, samarbejde med de andre bysamfund
Samt en række enkeltarrangementer og udstillinger.
Der blev i debatten efterfølgende henvist til erfaringer fra tidligere arbejdsgrupper, der har haft
fokus på udvikling af Humlebæk. Vigtigheden af godt samarbejde med politikere og forvaltning
blev understreget. Enkelte punkter blev uddybet.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Joachim Clausen gennemgik regnskabet for 2018. Regnskabsåret blev afsluttet den 31/102018. Se bilag 1.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

Kasserer Joachim Clausen gennemgik budgettet for 2019. Se bilag 2.
Forsamlingen bemærkede, at formanden havde understreget, at kommunikation var et vigtigt punkt
i den kommende periode. Det blev anbefalet, at der afsættes midler til dette.
Generalforsamlingen fandt at bevillingen fra Bylivspuljen skulle fremgå af budgettet.
Herefter blev budgettet godkendt.
5. Orientering fra udvalg
Vibeke Overbeck orienterede om arbejdet i drift- og inventarudvalget, der havde omdannet et tomt
hus til et velbesøgt mødested. Hun udtrykte stor tilfredshed med at kommunen nu overtager
rengøringen, det var hårdt arbejde for de frivillige. Hun efterlyste en handymand m/k med teknisk
snilde og en ildsjæl med anhænger.
Berit Ellinshøj Larsen orienterede om arrangementer. Vi har nu fået oprettet et system, så vi kan
styre de mange aktiviteter. Mere end 3000 mennesker har deltaget i arrangementer i
KulturStationens første 8 måneder, en oversigt blev runddelt. Der er fortsat stor interesse og mange
forespørgsler, helt frem til oktober 2019.
Jørgen Skielboe orienterede om KulturStationens engagement i udviklingen af Humlebæk Centrum.
Jørgen understregede vigtigheden af en helhedsplan. Oplæg til vision om udviklingen er netop lagt
på Kommunens hjemmeside, og KulturStationen følger det nøje.
Christina Jensen orienterede om børne- og ungeaktiviteter. Der er stor interesse, men det er også
forståeligt, at børnefamilier mangler overskud til frivilligt arbejde. Et par familie-aktiviteter er
programsat, og UngFredensborg har nye initiativer. Gårdmiljøet med legeaktiviteter vil blive
udbygget til foråret.
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag om let sproglig revidering af formålsparagraf, og om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 9
personer blev godkendt.
Bilag 3 reviderede vedtægter.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for et personligt medlemsskab fastsættes fortsat til 100 kroner for et kalenderår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den samlede bestyrelse genopstillede (Lisbeth Valentin Hansen, Claus Melvej, Jørgen Skielboe,
Joachim Clausen, Maria Blum Bertelsen, Vera Badeloch og Anette Flensburg). Herudover
opstillede Nicholas Rose, der hidtil har fungeret som kassererassistent og Tine Keiser-Nielsen, der
har fungeret som frivillig. Som suppleanter opstillede Vibeke Overbeck og Lene Vind, begge meget
aktive frivillige.
Med en bemærkning om, at flere yngre kræfter burde involveres i bestyrelsesarbejdet, blev de
opstillede kandidater valgt til bestyrelsen for KulturStationen.
Ved det konstituerende møde fastlægges det, hvem der er valgt for 2 år og hvem, der er valgt for et
år.
9. Valg af revisor (for 1 år ad gangen)
Kim Winther Jensen blev genvalgt.

10. Eventuelt
Muligheden for involvering af yngre kræfter blev drøftet.
Vigtigheden af god kommunikation blev understreget. Det blev bemærket at hjemmesiden burde
forbedres.

