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KULTURHUS LANGÅ                                                                               

Generalforsamling 

Referat 
 

Mødedato: Mandag den 19. september 2022 KL. 19.00 

Havestuen i Kulturhuset Langå. Der var mødt 16 medlemmer op. 

 

Der forelå følgende dagsorden: 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Fastsættelse af næste års kontingent  
5. Valg til bestyrelsen 

a. 3 medlemmer (Rune Asmussen, Bo Skøtt og Karen Fokdal er på valg) 
b. 1 suppleant (posten er vakant) 
c. 2 revisorer (Poul Møller og Hanna Hedelund er på valg) 
d. 1 revisorsuppleant (Tyge Hvass er på valg) 

6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
Ad 1) 
Tyge Hvass blev valgt til dirigent og Rune Asmussen til referent. 
Tyge Hvass indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne. 
 
Ad 2) 
Formanden (Karen Fokdal) afgav sin beretning (vedlagt). 
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Ad 3) 
Kassereren (Brian Andreasen) gennemgik årsregnskabet for Kulturhus Langå. Der blev stillet et par 
uddybende spørgsmål til regnskabet. Blandt andet blev det drøftet, hvordan vi får flere til at betale 
medlemskontingent til Kulturhuset. Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Ad 4) 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 

Ad 5) 
a) Rune Asmussen, Bo Skøtt og Karen Fokdal afgår efter tur. Karen Fokdal modtog genvalg og blev 

valgt. Verny Olsen og Per Hedelund blev valgt 
b) Der blev ikke valgt en suppleant, men generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde en. 
c) Poul Møller og Hanna Hedelund modtog genvalg og blev valgt. 
d) Thyge Hvass modtog genvalg og blev genvalgt. 

Ad 6) 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring vedr. § 11: 
 
NUVÆRENDE § 11  
Bestyrelse – valg:  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. – Ændres til: 5-7 medlemmer 

Der vælges for 2 års perioder på generalforsamlinger i lige årstal:  3 bestyrelsesmedlemmer 

Ændres til: 2-3 bestyrelsesmedlemmer              &1 suppleant 
 

Der vælges for 2 års periode på generalforsamlinger i ulige årstal:  4 bestyrelsesmedlemmer 
Ændres til 3-4 bestyrelsesmedlemmer.               &1 suppleant 

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.  

Ændres til: på det første møde 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.  

I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5000,00  
kr. drøftes dette i bestyrelsen.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.  

  Ændres til: når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.  

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige 
ansvars- og erstatningsregler.  

Bestyrelsen er underlagt beslutninger som træffes af Randers Kommune, der ejer Kulturhusets bygning. 
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Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget med den ændring, at bestyrelsen er beslutningsdygtig når 
mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 
 
Ad 7) 
Forskellige praktiske ting omkring huset blev drøftet. Herunder behovet for rengøring – også i loftet og 
muligheden for noget ny kunst/udsmykning på væggene. 
 
Rune Asmussen takkede bestyrelsen og medlemmerne for 14 gode år som bestyrelsesmedlem. 
 
Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 19.55 og formanden takkede generalforsamlingen for et godt 
møde. 
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