Velkommen
• Generalforsamling den 22. maj 2022 kl. 13.00
• Dejligt at se jer i vores fælles skønne Kulturhus.
• Første punkt på dagsordenen

• Valg af dirigent og bestyrelsen foreslår Henrik Laurents.

Vi er en
succes
På 3 år har vi nået så meget, at vi har
grund til at være stolte og klappe alle de
involverede på skuldrene. Herunder alle
jer bidragsydere, som støtter op om
cafeen i weekenderne.
Lad mig gennemgå hvor langt vi er nået.

Udvikling omkring Kultur & Bryghuset
Fase 1: Erhverve fællesskabshus i Sønderby og derved organisere os, så en bank ville låne os penge (forening versus anpartsselskab)
Fase 2: Få styr på økonomien.
Fase 3: Omlægning af lån med nu kun 2 anpartshavere som kautionister mod tidligere en del flere.
Fase 4: Ordne hus (med en del økonomiske udgifter, herunder varmekilder) men
Vi mangler handicaptoilet
Vi mangler renovering af det blå rum
Vi mangler kalkning af vores udlejerbolig
Vi mangler udskiftning af varmekilde i udlejerboligen
Vi mangler renovering af mellemgangen
Vi mangler renovering af taget, som er utæt – i skrivende stund ved vi ikke om, der er
nok penge fra Realdania og om der skal ske en mellem finansiering af egne midler.
Vi mangler at udfærdige en brandrapport, så vi kan få en midlertidig ibrugtagning tilladelse.
Vi mangler holdning til at udleje huset til hvem, hvordan og under hvilke forudsætninger.
Fase 5: Udlejning af bolig med de deraf følgende udlejerudfordringer. Henvendelser om diverse problemer med huset.
Fase 6: Beskrive de overordnede rammer for udvikling og drift af en fælleshus.
Fase 7: Overdrage driften til Cafegruppen/Frivillig gruppen.
Løbende fokus:
At sælge anparter, således at de 6 personer, som har betalt kr. 50.000,- kan få mellem 30.000 – 40.000 tilbage hver især.

Takketale 
Hold da op, hvor er der mange, som jer gerne vil takke for et kæmpe bidrag til renovering af dette
hus.
Bestyrelsen:
Som har månedlige møder, er udlejere, sikrer kommunikation til anpartshaverne, ordner gode
låneforhold og relationer til banken. Udarbejder oplæg til tagprojekt, er udlejere, istandsætter,
udarbejder planer for yderligere renovering inde såvel som udenfor. Opdaterer hjemmeside og
skriver referater og nyhedsbreve samt håndterer henvendelser fra anpartshavere. Laver
månedlige opgørelser over cafedriften, så bl.a. vores hyldelejere kan få deres bidrag og meget
mere.
Frivillig gruppen:
De tager weekend vagter, holder månedlige møder, gør rent, ordner have, handler ind og
arrangerer aktiviteter, bager, afleverer tomme flasker/dåser, fejer udenfor, sætter havemøbler ud,
vasker dem af, har kontakt til og møder med fødevarestyrelsen og meget mere.
Og så alle jer, som har givet en fantastisk hånd:
Som altid stiller op til opbygning af en brandmur, sætter branddøre op, ordner udlejer problemer,
rydder op og kører på genbrugspladsen, researcher GPDR og meget meget mere.

Tiden som er gået
Sidste generalforsamling var september måned 2021.
Udlejning af uddelerbolig.
Kriterier:
Fortrinsret for anpartshavere (samt evt. anpartshaveres børn), Aktive i kulturhuset, Lokal tilknytning, Lejere der vil noget med
boligen (f.eks. gerne selv vil male), Lover at passe på lejemålet, Betalingsevne og hvornår lejemålet kan overtages, så lejeindtægten
er sikret. Ved flere ligeværdige mulige lejere, vil der blive taget hensyn til sociale forhold hvor f.eks. enlige forsørgere vil blive
prioriteret.
Der er udlejet yderligere m2 til Bryggeriet, således indkasserer vi kr. 2600,- i husleje hver måned.
Antropolog undersøgelse blev færdiggjort og der blev lagt op til en partnerskabsaftale med Bylaug, Petang klub, Grundejerforening
og os men det blev ikke en realitet pga. mangel på vilje fra Bylaug og Petang klub.
Tagprojektet har taget utroligt meget tid for bestyrelsen, da Realdania har helt specielle regler og rammer, hvorunder man frigiver
retten til at igangsætte processen. Mere om dette senere.
GPDR reglerne og fortolkning har vi haft en del debat om undervejs i denne periode fra september måned. Og vi er stadig usikre på,
hvorledes reglerne/loven skal fortolkes, hvorfor vi (flertallet i bestyrelsen)vælger at lade usikkerheden være den besluttende faktor
for vores holdning.
Ibrugtagningstilladelse for huset her er betinget af diverse færdiggjorte arbejder, såsom brandmur, branddøre og del andre ting.
Mere om dette senere.

Nærboks, der bliver opstillet en nærboks ved Bryggeriet, som betyder, at vi ikke skal så
langt når vi skal hente pakker. Det er gratis. Den er nu godkendt af Post nord, så inden
længe vil I kunne se en nærboks ved siden af indgangen af Bryggeriet. Så skal vi ikke så
langt for at hente pakker.
Opnået 530 facebook deltagere i forbindelse med markedsføring af vores aktiviteter og
åbning af cafeén.

Bestyrelses opgaver i 2022
Plan for tilbagebetaling til anpartshavere, som muliggjorde købet af Kulturhuset planlægges i løbet af det næste år.
Udarbejdelse af retningslinjer for eksempelvis leje af huset til private arrangementer.
Partnerskabsaftaler med eksempelvis Fjord rejser, Skibby aktive, Frederikssunds kommune.
Beslutningsmandat i frivillig gruppen, venskabsforeningen og anparthaver-bestyrelsen.
Visionsseminar med bestyrelse og frivillig gruppen.
Fremtidsværkssted med anpartshaverne.
Markedsføring.
Fokus på og muligheder:
- Udarbejdelse af videoer fra huset.
- Udvikle en naturbog far Sønderby (indsamle fotos fra beboerne).
- Udvikle fotostater af området til ophængning i huset.

RENOVERINGEN AF EJENDOMMEN
– OG VEJEN TIL FÆRDIGMELDING
1. Trinvis fornyelse
2. Brandsikring
3. Fornyelsen af tagene

1 DEN FORTSATTE RENOVERING
•Nye vinduer – og dobbeltdør – i facaden
•Opsætning og ibrugtagning af køkken
•Udvidelse af bryggeriet
•Brandsikring – nye branddøre

2 PÅ VEJ MOD FÆRDIGMELDING
• Aftale med den kommunale byggesagsforvaltning om betinget
ibrugtagningstilladelse
• Brandsikring – og sluterklæring fra brandrådgiver
• Tæt på målstregen

3 FORNYELSEN AF TAGENE
• Plan: Stråtag på uddelerboligen – bølgeeternit over kulturhus og
bryggeri
• Finansieret ved fondsstøtte (860.000) fra Realdania – ”Underværker”
• Indhentet tilbud, som lige akkurat hænger sammen
• Udførelsesprojektet skal godkendes af Realdania – og de har anfægtet
vores løsning
• I dialog om forskellige alternativer – i håb om snarligt grønt lys

Kulturhusets venskabsforening
Denne forening har følgende formålsbeskrivelsen:

§2 Formål. Stk.1. Foreningens formål er at arrangere kulturelle og folkeoplysende arrangementer i
Kulturhuset. Med udgangspunkt i formålet og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen,
sammenholdet og derved medlemmernes lyst til at til at deltage aktivt og engagerende i lokalsamfundet.

Bestyrelsen:
Vi arbejder på, at venskabsforeningen bliver en integreret del af frivillig gruppen, da det er
en naturlig følge af, at det er der, at der arrangeres aktiviteter og events. Vi ønsker, at vores
organisationsform er så simpel som muligt men samtidig giver os det bredest mulige
fundament for at søge midler alle steder, hvilket har været en succes indtil videre.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bo, Ulla og Pia er ikke på valg og vil gerne fortsætte i bestyrelsen.
Karin, Poul og Kurt er på valg og vil gerne modtage genvalg.
Hanne stopper i bestyrelsen.
Lars stopper i bestyrelsen.
Vi skal i alt have mellem 5-7 i bestyrelsen i forhold til vores vedtægter.
Således mangler vi en enkelt i bestyrelsen
Kim Rockhild vil gerne stille op til bestyrelsen.

Tak til dirigenten
Tak til jer som gode støtter
Tak til bestyrelsen for fantastisk arbejde

