
Referat fra generalforsamlingen i Ejby Medborgerhus. 
Torsdag, den 6/3 2014, kl. 19.00 i Ejby Medborgerhus’ store sal. 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1  

-  Valg af dirigent: Hans Drøscher valgt. 

-  Valg af referent: Inger Lise Jensen valgt. 

-  Valg af stemmetællere: Inger Jørgensen og Flemming Petersen valgt. 

 

Pkt. 2 

Afdelingsformandens beretning 2013/14: 

 

Formandens beretning 2013/2014, var som følger: 

Beretningsåret går fra den stiftende generalforsamling den 19. marts 2013 til i dag den 6. marts 

2014. 

På den stiftende generalforsamling blev der valgt en foreningsmodel, hvor Ejby Medborgerhus var 

en afdeling under Ejby IF.  

 

Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder i beretningsåret og en ekstraordinær generalforsamling 

(6. maj 2013). Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt alene for at tilpasse vedtægterne 

til det af Køge kommune ønskede for at foreningen kunne godkendes som en folkeoplysende 

forening. 

 

Den 20. marts 2013 blev Tovholdergruppen lukket. 

 

Ejby Bibliotekspunkt åbner mandag den 15. april 2013, kl. 10 med en stille festlighed. 

 
Den officielle indvielse af Ejby Medborgerhus sker den 5. maj 2013, hvor udvalgsformændene Erik 

Swiatek og Torben Haack er til stede sammen med flere andre politikere, personale fra den 

kommunale forvaltning, pressen og en hel del af byens borgere. Erik Swiatek klippede den røde 

snor over, og der blev holdt taler af Erik og Torben. Gulvet var i denne anledning blevet grundigt 

vasket og smurt 2 gange med polish. Der var en ganske anderledes luft i lokalerne. Der blev doneret 

et flag til lejligheden, og det har lige siden været brugt til at markere, at der er åbent i huset. 

Dannebrosflaget har mange betydninger. 

 

Den valgte bestyrelse var: 

Formand Mogens Gammel Pedersen,  

Kasserer Claus Ulrik Hansen 

Sekretær Inger Lise Jensen 

Øvrige: John Helmersen, Torsten Lykke Hansen, Jette Bixby, Bent Clausen 
Suppleanter: Ask Andersen, Astrid Tyroll 

 



I beretningsåret er Ask Andersen udtrådt som suppleant. Jette Bixby udtrådte af bestyrelsen p.g.a. 

sygdom. Astrid Tyroll indtrådte derefter i bestyrelsen på den ledige plads. Efter sommerferien 

meddelte Jette, at hun gerne ville lave noget for Ejby Medborgerhus, så længe hun boede i Ejby, 

hvorfor bestyrelsen udpegede Jette som suppleant (ad hoc). 

Det har været en spændende opstart af foreningen og huset Ejby Medborgerhus.  

Der har været ”meget medvind på cykelstien”, ikke mindst, da der straks var et halvt hundrede 

personer, som ville med til at få projektet i gang. Det gav genlyd i hele kommunen. 

Tænk at møde så mange dejlige mennesker med en positiv vilje og styrke. 

Tænk at stå med næsten 2 fulde biblioteker.  

Tænk at stå med et hus som dette, lyst, venligt og brugbart til rigtig mange aktiviteter – hele døgnet, 

om man vil.  

Tænk, at aktiviteter og kreativitet faktisk gror op om ørerne på en. 

Tænk at fylde huset mennesker til foredrag og musik. 

Tænk, ja bliv selv ved …… 

 

Et højdepunkt, selv om jeg opfattede det som en lille nedtur, var at få overdraget nøglerne til huset. 

Der var nemlig kun 9 nøgler.  

Der skulle tænkes over organiseringen, hvordan kunne det gå op. Sådan har meget af tiden forløbet.  

De første måneder var hovedaktiviteten: Ejby Bibliotekspunkt. Og det er det sådan set stadig. Det er 

her man passer og plejer sit hjertebarn. Det er her mange får sin kærlighed til huset.   

 

De første måneder af bestyrelsesarbejdet gik med at finde ud af, hvorledes Ejby Medborgerhus 

skulle hænge sammen. Hvordan får vi skrabet nok indtægter sammen (ca. 60.000 kr.) 

1. Medlemskontingent, (365/200/0 kr.) 

2. Betaling for anvendelse af lokalerne (bookning >< alm. medlemsbrug)  

3. Tilskud til særlige aktiviteter (børneteater og musik) 

4. Særlig opstartshjælp (a. start- og udviklingspuljen, b. Ejby IF’ s gratisordning det første år). 

5. Overskud fra egne arrangementer og aktiviteter (entré, kaffe/kage/drikkevarer) 

6. Sponsorer 

7. Frivillige bidrag (Ejby Forsamlingshus, privat indkøb og anvendelse af private midler og 

genstande). 

 

Hvorfor et medborgerhus?? Hvorfor gik vi egentlig i gang med projektet?  

Det spørgsmål stillede vi os selv. 

- Læs op fra pjecen –  

- Ugens gæst i Køge Onsdag sammen med Erik Swiatek. ”Dialog og ansvar er vejen frem for 

lokalsamfundene”. 

Lejekontrakten 

Der har været ført flere forhandlinger med kulturafdelingen om udformningen af en kontrakt.  

Problem: at løfte momsen af gas, el, vand. 

Derfor blev resultatet en egentlig lejekontrakt, hvor vi fastholdt, at vi ikke ville ind i et erhvervs-

lejemål. Dette blev nået ved en tilsagnsmail, som kulturafdelingen sendte. 

Men så kom kommunevalget og det har betydet ændringer i specielt Ejendomscenteret. 

Afslutningen på forhandlingerne gik i stå, og kom først til ende, da vi ville betale huslejen (som i 

øvrigt var meget fordelagtig for os). 



 

Historien: Ved 2. behandlingen af Køge Kommunes budget stillede Bent Lundsbjerg forslag om at 

afsætte 60.000 kr. til Ejby Medborgerhus, så at man ikke skulle betale leje ved bookning og for at 

opfylde Folkeoplysningslovens vilkår. Det blev enstemmigt vedtaget af Byrådet.  

Resultatet er så nu, at Ejendomscentret har overtaget pasning og vedligeholdelse af hele huset, mod 

tidligere kun det udvendige. 

 

Lejekontrakten er først faldet på plads nu i marts, og samtidig er den med en allonge opsagt.  

 

Hvilke aktiviteter er der så kommet op at stå? 

- Selvstyrende grupper -  

Bibliotekspunkt-gruppen (42 personer) 

Ejby Medborgerhus’ bog-/biblioteksgruppe (2 personer + bibliotekspunktpasserne) 

EDB-gruppe (Bent Clausen + det løse) 

Kontakt – idéstøtte gruppe (Pia, Lisbeth, Birthe) 

Netværksgruppen for Ejby Medborgerhus 

Kreativ-gruppen 

Læsegruppen (klub) 

Strikkegruppen (klub) 

Udstillingsgruppen 

Fortællegruppen for børnehaverne 

 

Andre grupper  

Litteraturlæsekreds 

Kulturforeningen Apollonaris 

Ældresagen og ”Søndagscafeen” 

Kulturforeningen i Skovbo, KIS 

 

Hvor langt er vi så kommet -  f.eks. med PR? 

Hjemmesiden styres af Torben Nielsen 

QRL-kode i gulvet 

Facebook sættes i gang af Torsten Lykke Hansen 

Køge Nu 

 

Tilskud og indkøb 

Ud over de kontraktlige tilskud har vi fået: 

 

10.000 kr. til EDB programmer 

18.000 kr. til inventar 

 

Der er indkøbt standardprogrammer til vores edb-udstyr 

Der er købt stole, whiteboard, kaffemaskiner og termokander 

 

TAK TIL ALLE DE MANGE AKTIVE MENNESKER.  

UDEN JER – INTET MEDBORGERHUS. 



Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 3 Afdelingskassereren fremlægger et af EIF’s revisorer revideret regnskab for perioden 

1/1 – 31/12 2013 til godkendelse.  Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 4 Afdelingskassereren fremlægger budgetforsalg for det igangværende regnskabsår samt 

forslag til afdelingskontingent for næste sæson. Det forelagte budget godkendtes. 

Kontingentet blev vedtaget som følger: 

1. årskontingent, voksen, 150,- kr 

2. Ungdomskontingent, 10-16 år, 75,- kr. /år (dog kan der ikke udleveres brik/nøgle) 

3. Børnemedlemskab, under 10 år, gratis. 

4. Familierabat. Der gives 25% rabat til de efterfølgende familiemedlemmer. Dvs. første 

voksen-medlem betaler fuldt kontingent og de efterfølgende får 25% rabat af det fastsatte 

årskontingent. 

5. Aktive medlemmer (bestyrelse, bibliotekspunkt-passere, o.l.): Kontingent: 50 kr. /år. Et 

aktivt medlem kan udløse familierabat af de 150,- kr. 

 

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen indstiller følgende ændringer af vedtægterne: § 4.3 linje 12: I stedet for ”evt. kritiske 

revisorer” skal der stå ”evt. kritiske bilagskontrollanter”. Dette blev vedtaget. 

 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 

 

Pkt. 6  Valg af afdelingsbestyrelse iht. § 5.1. 

 

Kasserer Claus Ulrik Hansen blev genvalgt 

Medlem John Helmersen blev genvalgt 

Medlem Astrid Tyroll genvalgtes 

2 suppleanter valgtes:  Ellen W. Jensen, Hjortens Kvt. 31, Ejby  

  Flemming Pedersen, Rensdyrvej 8, Ejby  

 

Pkt. 7 Andre valg, herunder evt. kritiske revisorer: Lisa Nielsen, Firkløvervej 2. Ejby valgtes 

 

Pkt. 8 Eventuelt: 

Formanden rettede en stor tak til Hans Drøscher for hans indsats. 

 

Referent: 

 

 

 

Dirigent: 


