
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Medborgerhuset	  8.	  juni	  2015.	  
Til	  stede:	  Niels	  Arne,	  Birgitte,	  Else,	  Søren,	  Martin,	  Susanne	  og	  Birthe.	  Afbud	  fra	  Bodil.	  	  	  
	  
Dagsorden:	  	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  seneste	  bestyrelsesmøde.	  Referatet	  blev	  godkendt!	  
	  

2. Meddelelser:	  	  Søren	  beretter	  fra	  musikarrangementer,	  som	  har	  fundet	  sted	  og	  nye	  som	  
skal	  finde	  sted.	  Han	  beklager,	  at	  der	  ofte	  er	  sammenfald	  med	  andre	  begivenheder.	  
Fodbold	  f.eks.	  Han	  efterlyser	  at	  flere	  bliver	  medlem	  af	  Musikforeningen.	  	  

	  
v Nyhedsbrev	  udsendes	  15.	  august	  –	  inden	  da	  skal	  vi	  have	  aktiviteterne	  for	  

efteråret	  på	  plads.	  Alle	  opfordres	  til	  at	  få	  planlægningen	  for	  aktiviteter	  den	  sidste	  
halvdel	  af	  året	  aftalt	  og	  på	  plads.	  Herefter	  sendes	  informationerne	  fluks	  til	  
Birgitte,	  som	  vil	  udfærdige	  et	  Nyhedsbrev.	  Der	  må	  gerne	  komme	  flere	  medlemmer,	  
da	  det	  har	  betydning,	  når	  der	  søges	  fonde.	  Birgitte	  undersøger	  om	  der	  kan	  bruges	  
MobilPay	  til	  medlemsindbetaling.	  	  

	  
3. Økonomi	  

v Likviditet	  –	  Else	  orienterer.	  Else	  gennemgår	  årets	  regnskab	  og	  konstaterer,	  at	  det	  
ikke	  ser	  helt	  galt	  ud.	  Dog	  mangler	  husleje	  til	  CASA	  i	  slutbeløbet.	  Når	  man	  tager	  i	  
betragtning,	  at	  vi	  stadig	  har	  et	  efterslæb	  rent	  økonomisk	  fra	  Medborgerhusets	  
første	  usikre	  år	  –	  ja,	  så	  giver	  det	  anledning	  til	  at	  se	  fremtiden	  i	  møde	  uden	  at	  ryste.	  	  

v Plan	  fremadrettet	  kom	  ikke	  på	  plads	  denne	  gang	  heller	  
	  

4. Fondsansøgninger	  
v Birthe	  og	  Bodil	  mangler	  fakta	  for	  at	  komme	  videre	  –	  har	  de	  fået	  det,	  der	  

mangler?	  Der	  forsøges	  at	  skrive	  en	  fondsansøgning	  hver	  uge.	  Og	  alle	  ansøgninger	  	  
kan	  ses	  under	  fonde	  i	  Medborgerhuset	  /	  Dropbox.	  Konkrete	  mindre	  ønsker	  kan	  
være:	  istandsættelse	  af	  det	  store	  scenetæppe,	  et	  nyt	  scenetæppe,	  som	  kan	  beskytte	  
det	  nuværende,	  ventilation,	  tænd/slukapparatur	  til	  varmen	  via	  pc-‐er,	  
lysdæmpning	  med	  tænd/slukfunktion,	  projektor,	  nye	  stole	  til	  Filmlokalet,	  vand	  i	  
Tårnet	  -‐gerne	  på	  alle	  etager.	  I	  første	  omgang	  på	  kontoretagen.	  Martin	  ser	  på	  det.	  	  

v Niels	  Arne	  vil	  arbejde	  med	  større	  bygningsmæssige	  projekter	  –	  status?	  Niels	  
Arne	  ønsker	  en	  plan/ide	  med	  renoveringen	  af	  huset.	  Hvor	  skal	  Medborgerhuset	  
tilbageføres	  til	  oprindelig	  stand,	  hvor	  skal	  det	  ikke,	  hvor	  skal	  det	  opdateres	  til	  
moderne	  brug	  og	  alt	  sammen	  i	  hvilke	  rækkefølge.	  Niels	  Arne	  kender	  en	  arkitekt,	  
som	  vil	  bistå	  os.	  I	  Tårnet	  skal	  der	  være	  en	  ny	  trappe(indvendig/	  udvendig)	  og	  der	  
skal	  etableres	  mulighed	  for	  handicapelevator	  til	  Foredragssalen,	  ligesom	  der	  skal	  
være	  passage	  mellem	  køkken	  og	  Foredragssal	  uden	  om	  Biblioteket.	  Akustikken	  i	  
hele	  Medborgerhuset	  er	  elendig,	  toiletterne	  utilstrækkelige,	  og	  der	  er	  usikkerhed	  
om	  hvilken	  indgang,	  der	  er	  den	  rette?	  Scenen	  skal	  udbygges	  hvis	  mere	  
professionelle	  skal	  optræde	  i	  Kulturhuset.	  Skiltning,	  belysning	  og	  varme.	  Vi	  skal	  
have	  en	  plan	  for	  alt	  dette,	  inden	  vi	  begynder	  at	  involvere	  fagkundskaben.	  Har	  vi	  et	  
matrikelkort	  over	  hele	  Medborgerhuset?	  Birgitte	  undersøger.	  	  

v 	  
	  



5. Vi	  har	  modtaget	  aktivitetsstøtte	  fra	  Horsens	  Kommune	  –	  hvordan	  prioriteter	  vi	  disse?	  
Dette	  punkt	  udskydes	  til	  næste	  møde!	  

	  
6. Energiprojekt	  –	  Salen	  	  

v Vi	  har	  modtaget	  penge	  fra	  Horsens	  Kommune	  –	  vi	  skal	  have	  udarbejdet	  en	  plan.	  	  
Vi	  skal	  meddele	  Horsens	  Kommune,	  at	  vi	  har	  modtaget	  pengene	  og	  i	  første	  
omgang	  brugt	  dem	  på	  driften.	  Herefter	  skal	  vi	  overveje,	  om	  der	  skal	  sendes	  en	  
ansøgning	  til	  Horsens	  Kommune	  om	  økonomisk	  støtte	  til	  driften,	  da	  vi	  har	  haft	  
store	  økonomiske	  startvanskeligheder,	  som	  nu	  er	  et	  overstået	  kapitel.????	  	  	  
	  

7. Rengøring	  af	  huset	  
v Vi	  skal	  have	  lavet	  en	  plan	  for	  det	  ønskede	  niveau	  for	  rengøring,	  inden	  vi	  indhenter	  

tilbud.	  Birthe	  og	  Birgitte	  snakker	  sammen,	  inden	  den	  nye	  sæson	  starter.	  Birthe	  
orienterer	  Horsens	  Rengøring	  og	  orienterer	  ligeledes	  om	  ferielukning	  1.7	  til	  26.7.	  
2015.	  	  
	  

8. Aktiviteter	  i	  huset	  i	  den	  kommende	  periode.	  Der	  er	  vinklub	  onsdag	  den	  17.6,	  og	  der	  må	  
gerne	  komme	  gæster.	  Husk	  også	  musikaften	  den	  27.8.2015.	  
	  
	  

9. Opdatering	  af	  hjemmeside.	  Birgitte	  har	  ikke	  nået	  det	  og	  vil	  snarest	  se	  på	  det.	  	  
	  

	  
10. Evt.	  Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  3.	  august	  2015	  og	  Else	  vil	  sørge	  for	  forplejning.	  	  

	  
God	  sommerferie	  til	  alle!	  
	  
BirtheBJ	  -‐	  referent	  


