Foreningen Emanuel
Generalforsamling mandag den 7. april 2008 kl. 18.30 i Emanuel

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Eva Nørgaard blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet gennem
medlemsbrev og annonce i Skærbæk Avis/By og Land.
2. Beretning.
Tove Tersbøl aflagde beretning og gav efterfølgende ordet til repræsentanter for de enkelte grupper.
Gruppeberetninger blev aflagt af:
Margit Kjær for børneteatergruppen, Lis Jønsson for udlejning/aktiviteter og Tove selv for cafégruppen. Referater vedlagt. Beretningerne blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren, Edith Holm, aflagde regnskabet. Se dette. Bemærkninger:
Enkelte posters store difference i forhold til 2006 skyldes, at 2006 var jubilæumsår med mange gaver samt tilskud til vedligehold/renovering fra kommunen. Desuden er der i året blevet arbejdet
meget på huset, og der har været udgifter til en del eksterne håndværkere. Der er optaget en kassekredit til brug for den videre renovering. Regnskabet blev godkendt.
Budget: Kassereren gennemgik budget. Vejrliget (m.h.t. varmeudgifter), aktivitetsniveau, mulige
resultater af ansøgninger til kommune og fonde, samt vedligeholdsarbejder gør det svært at udarbejde et realistisk budget. Der forventes et underskud på 64.000 kr. for 2008.
4. Behandling af indkomne forslag.
Intet til punktet
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2009 fastsattes til 75 kr. Beløbet er ikke blevet justeret i mange år, og generalforsamlingen vurderede, at 50 kr. efterhånden må anses for at være så billigt, at en forhøjelse er på sin
plads.
6. Valg af bestyrelse.
På valg var Tove Tersbøl og Vagn Andersen, som begge genvalgtes.
Suppleanter var Johs. Tersbøl og Jonna Christiansen, som begge genvalgtes.
7. Valg af revisor.
Som revisorer genvalgtes Eva Nørgaard og Anne Margrethe Lindholdt.
Som revisorsuppleant genvalgtes Frederik Andersen.
8. Eventuelt.
Formandens efterlysning under beretningen efter hjælp til check af huset affødte følgende:
Der blev stillet forslag til en afkrydsningscheckliste som en hjælp til hjælpere, men også for at synliggøre, hvad det konkret drejer sig om.
Til selve rengøringen blev der stillet forslag til at finde nogen, som lejere kan henvises til, så der er
sikkerhed for en ordentlig rengøring. Foreningen undgår at være arbejdsgiver, idet afregning kan
ske direkte imellem lejer og rengøring, og beløbet bliver B-indkomst.
Protokolfører: Vagn Andersen
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Formandens beretning på generalforsamlingen mandag d. 7. april 2008.
Vi har haft travlt med restaureringsarbejde igen i år!
Ved hjælp af frivillig arbejdskraft har vi fået malet vinduer, toiletdøre, skabsdøre, det nye skab under trappen. Væggene i køkkenet er blevet renset og malet, der er hængt skab til rengøringsmidler
op på toilettet. Der er sat net i ventilationshuller, så der ikke kommer skadedyr ind, og duerne er
lukket ude af loftet. Vi har fået nyt sikkerhedsudstyr med brandtæppe og alt, hvad dertil hører.
Vi har fået isoleret ved trappen på pulpituret, så trappen til loftet er lukket af. Det er dog let at åbne
igen, hvis vi skulle fortryde. Vi holder øje med betydningen for træk og varmeudgifter.
Der er blevet monteret en ny bagbeklædning på klaveret, så den kan fungere som opslagstavle med
magnetholdere.
Professionelle folk har sat nye vinduer og bagdør i, lagt nyt tag på køkkenet, fuget tårnet, sat nye
tagrender op. Vi har fået lavet mørklægning i salen ved hjælp af hvide gardiner, og vi har fået lagt
nye køkkenbordplader på.
I kan nok se, at der er sket meget.
Vi har haft drøftet vores udlejningspriser, og vi er blevet enige om en ca. 20 % stigning, da alt, og
især energipriserne, stiger.
Vi har også drøftet, hvorvidt vi skal afskaffe husets telefon og dermed spare den udgift, da mobiltelefonen er så udbredt. Men gør vi det, står vi heller ikke i telefonbogen, og så spørger vi hinanden,
om den synlighed betyder noget for os.
Vi mangler hårdt hjælp til at checke huset efter udlejning. Vi har jo for nogle år siden lavet en ny
procedure, som betyder, at lejerne selv skal gøre rent. Vi mangler altså ikke rengøringshjælp, men
hjælp til at tjekke, at alt er som det skal være, før vi sender nye lejere ind. Hvem har lyst at hjælpe?
Hvis vi var en flok, så ville det ikke være en stor arbejdsbyrde.
Som i de ”gode gamle dage” har vi haft 2 kulturelle aktiviteter i efteråret med ikke lokale folk på
scenen..
Det var en aften med Bakskuld fra Vester Vedsted og en koncert med koret Papaya, som synger
afrikansk musik.
Det blev 2 gode aftener, for vi må jo sige, at i Emanuel kommer den helt rigtige stemning frem ved
musikarrangementer, og folk, der optræder, går tilfredse herfra.
Det er dejligt, at jeg hvert år har grund til at takke alle, som gør et stykke arbejde til fordel for Emanuel. Mange mennesker hjælper til på den ene og den anden måde, og er på den måde med til, at
huset kan fungere på en god måde.
Heldigvis kan jeg også igen i år takke for et godt arbejdsår i bestyrelsen. Jeg synes, vi med vore
forskellige evner supplerer hinanden godt. Vi holder alle af huset, og brænder for det, selv om huset
en gang imellem kan fylde lige rigeligt i vores dagligdag.
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Cafégruppen ved Tove Tersbøl
Hvert år står cafégruppen jo for kulturelle aktiviteter. Gruppen har i 07 holdt 5 caféeftermiddage,
som er det antal, der plejer at løbe af stabelen. 2 i efteråret og 3 sidst på vinteren/først på foråret.
Der var en overgang ved at være lavvande både i cafégruppens humør- og pengekasse. Men nu har
man fundet melodien, og efterhånden går caféeftermiddagene rigtig godt igen. Eftermiddagene er
pænt besøgte, især hvis man bruger lokale eller meget kendte foredragsholdere. De kendte er som
regel også meget dyre. De lokale trækker mest, og der skal normalt ikke den store hyre til.
Cafégruppen lagde ud den 21. jan. med emnet ”Livsglæde og det gode liv – hvad er det?” Det var
tidligere forstander på Rødding Højskole Anne Marie Morris, der talte over det emne.
Da Thorkild Bork Hansen den 25. januar fortalte om ”Min barndom i en præstegård”, ja da måtte vi
have flere kopper på bordet og boller i ovnen. En dejlig eftermiddag.
Ib Hoch fortalte om sin ukuelige optimisme d. 25. marts. Med baggrund i den ene sygdom efter den
anden, talte han over emnet ”Fra mismod til livsmod”
I efteråret var der besøg af pastor Per Bach, som på humoristisk vis fortalte om humor og den sidste
caféeftermiddag i 2007 var pastor emeritus Finn Sørensen gæst, og han fortalte blændende om sin
store passion, komponisten Mozart.

Børneteatergruppen ved Margit Kjær
Børneteater i Emanuel i 2007 har været positivt, fordi der kom en melding fra Børne- og kulturudvalget i Tønder om, at de ville gøre lige som i Højer med at betale de stykker, vi tager om året. Vi
har haft tre stykker i 2007.
I 2008 har man sat 19.400 kr. af til køb af forestillinger. Ellers kører det jo fint med stykkerne, og vi
har ca. 30 – 40 tilskuere hver gang. Tak til hjælperne i årets løb, til Birthe og Mie og Gitte. Vi har
haft et stykke i 2008: Klods-Hans med 31 tilskuere, og der vil blive købt i hvert fald et mere, som er
en juleforestilling med to stykker i ét.

Udlejning ved Lis Jønsson
Udlejningsniveauet svinger meget fra måned til måned. I perioder er huset i brug nærmest hele tiden, og da det meget ligger uden for sommerperioden, er det godt for både varmeregning og huset
som sådan.
Renoveringen lagde beslag på perioden 17. juni til 25. august, og det passer fint ind i udlejningsrytmen. En enkelt fest kan dog smutte, da der kan komme forespørgsel til f.eks. en bryllupsfest,
men det er jo vigtigt, at huset er ordentligt vedligeholdt.
I alt, med de forbehold der kan være, har huset været udlejet 181 dage, så aktivitetsniveauet er højt.
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