
 

Sønderby Kultur- & Bryghus 
Skovvejen 4 – Sønderby 

4050 Skibby 
CVR: 40341986 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021. 
 
Ordinær generalforsamling i Sønderby Kultur & Bryghus ApS - 
søndag d. 5.september 2021 kl. 11.00 – 13.00 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 
  

2. Valg af dirigent 
 

3. Bestyrelsens beretning: 
a) Året der gik beretning ved bestyrelsesformand Karin 
b) Fonds -og sponsorarbejde ved Poul 
c) Cafe drift og aktiviteter ved Pia 
d) Projekt Landsskaberne.dk ved Pia    
e) Bygning og renovering ved Kurt og Lars 
f) Kontakten til kommunen vedr. Kultur& Bryghuset 
g) Bryggeri status ved Brygger Henrik og Bo 

 
4. Økonomi ved Bo 

 
5. Valg af bestyrelse 

 
6. Valg af revisor 

 
7. Stiftende generalforsamling af venskabsforeningen til Kultur & Bryghuset – herunder valg af 

medlemmer til denne forening. 
 

8. Eventuelt. 
 
 
  



 

Sønderby Kultur- & Bryghus 
Skovvejen 4 – Sønderby 

4050 Skibby 
CVR: 40341986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har brug for dig/jer og vil gerne opfordre til, at du/ I overvejer at melde jer til følgende områder i 
Kultur & Bryghuset: 
 
 

- Bestyrelsen: 
 

o Bestyrelsen arbejder med de overordnede områder i Kultur & Bryghuset og har 
møder en gang om måneden - som regel 2 timer hver anden søndag i måneden. 
  
 

- Kultur & Bryghusets venskabsforening: 
 

o Foreningen har til formål at søge midler til alle slags aktiviteter, som vi eventuelt 
ikke selv mener at kunne skaffe penge til. Herunder kunne der være tale om 
fondsmidler til istandsættelse af de områder i huset, som endnu ikke er renoveret. 
 

o Da foreningen endnu ikke er etableret med en aktiv gruppe, vides det ikke, hvor ofte 
mødefrekvensen vil være. Det vil de mennesker, som vil være en del af denne 
gruppe selv beslutte. 

 
 

- Frivillig gruppen: 
 

o Frivillig gruppen er ildsjæle, som har lyst til at hjælpe til i cafeen – enten på en 
weekend vagt eller til en aktivitet, som bliver arrangeret, hvor der er brug for frivillige 
til at sikre, at arrangementet bliver afviklet rigtig godt. Frivillig gruppen har som regel 
møder en gang om måneden i cirka en time og er i også i kontakt med hinanden via 
facebook. 

 


