
  
Foreningen Emanuel 
 
 
Generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 i Emanuel 
Formanden, Tove Tersbøl, bød velkommen til 20 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
Hans Haahr Kristensen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 
gennem annonce i Skærbæk Avis. 
 
2. Beretning. 
Tove Tersbøl aflagde beretning. Beretning vedlagt. Beretningen blev godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Kassereren, Bodil Steffensen, aflagde regnskabsberetning. Se bilag. Beretningen blev godkendt. 
Budget blev gennemgået af Bodil Steffensen. Budgettet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet for 2016 fastsattes til uændret 75 kr. 
 
6. Valg af bestyrelse. 
På valg var Kirsten Dahlmann, Bodil Steffensen og Helga Wilhelmsen.  
Kirsten og Bodil genvalgtes, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Børge Pedersen. 
Suppleant var Hans Laurids Hede og Børge Pedersen. 
Hans Laurids genvalgtes, mens Helga Wilhelmsen valgtes som ny suppleant. 
 
7. Valg af revisor. 
Som revisorer genvalgtes Eva Nørgaard og Anne Margrethe Lindholdt, og som revisorsuppleant 
nyvalgtes Edith Holm. 
 
8. Eventuelt. 
Intet til punktet 
 
 

 Protokolfører: Vagn Andersen 
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Formandens beretning på generalforsamlingen torsdag d. 19. marts 2015. 
 
I min beretning i år vil jeg tage afsæt i årets regnskab, som vi senere skal gennemgå her på general-
forsamlingen. 
Allerede nu vil jeg løfte sløret for, at årets regnskab ser rigtig godt ud, og hvorfor gør det så det?  
Ja, der er ikke én grund. Vi ved jo, at mange bække små – gør en stor å.  
Her er faktisk ikke tale om små bække – man kan bedre sammenligne det med mange små åer, der 
tilsammen bliver en lille flod. 
Et økonomisk set godt resultat fremkommer ved, at der går flere penge ind end, der går ud. I dette 
tilfælde er der tale om, at visse udgifter er blevet mindre end tidligere, og der er kommet flere ind-
tægter end forventet. 
 
Vi har i 2014 mærket effekten af, at varmesystemet blev renoveret.  Det gav i 2014 en besparelse på 
over 10.000 kr. i forhold til året før. Vi havde håbet på og regnet med, at renoveringen skulle vise 
sig at være en god investering – men nu har vi vished for det. 
 
Vi har fået ”renoveret” vores forsikringer – udvidet noget og indskrænket noget andet – men alt i alt 
har vi sparet næsten 3.000 kr. på forsikringerne. 
 
I 2013 fik vi den idé at tilbyde livsvarige medlemsskaber på 1.000 kr. Der blev straks i 2013 tegnet 
5 livstidsmedlemsskaber og i 2014 blev der tegnet 19.  
Vi er glade for hvert eneste medlem af vores forening – men når jeg specielt nævner de livsvarige 
medlemmer i min beretning, er det for at forklare, at de har været med til at øge årets overskud og 
give en kapital, til brug for investeringer. 
 
Støtteforeningen har ligget i dvale i nogle år, men i 2014 har den været særdeles aktiv. Den har 
sendt en gave til Emanuel på over 25.000 kr. Det er noget, der luner, og det giver god aktivitet i 
huset, som er med til at give grobund for andre aktiviteter. 
 
Derudover har Emanuel modtaget flere dejlige gaver. I nogle tilfælde er det gaver, vi har søgt om.  
Vi har fået 17.000 kr. fra Tuborgfondet til klaver og klaverbænk. 
Vi søgte Lions i Ribe-Skærbæk om at få del i udlodning af midler i forbindelse med lukning af for-
eningen. Vi var så heldige at få 9.000 kr. hvoraf vi har brugt nogle til nyt hejseværk til vores scene-
tæppe. 
Vi har tidligere år modtaget en pengegave fra Landbohjemmets Fond og igen i år, sendte man os en 
dejlig pengegavehilsen. 
Men der er også blevet givet os gaver, som er kommet anonymt eller som en overraskelse – alt i alt 
har vi på den måde fået næsten 15.000 kr.  
 
Alle vore faste aktiviteter har givet pæne overskud – Caféer, Børneteater, Mindesamvær, Koncerter 
og aktiviteter i samarbejde med Historisk Forening. Det eneste, der i forhold til året før har haft en 
lidt vigende tendens, er vores udlejning, men året før havde et ekstra stort udlejningsniveau. 
 
Hvad har vi haft af gode oplevelser i 2014, og hvad har der været af problemer? 
Når jeg lister dem op, er det heldigvis de positive hændelser, der er flest af. 
 
Hvad var øv? 
Landsbypedellen blev sidste sommer sygemeldt, og han stoppede pr. 1. nov.  
Vi får ikke en ny landsbypedel som før, for dem er der ikke flere af i systemet, men vi får måske 
noget hjælp i et andet regi. 
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Margit er stoppet som leder af børneteatergruppen. Ind til videre har jeg overtaget – men det ville 
være dejligt, hvis vi kunne finde en afløser eller nogle afløsere. 
 
Der har altid været et problem i Emanuel med, at når vinden kommer fra en bestemt retning og med 
en bestemt hastighed, så regner det ned ovre ved den midterste dobbeltdør. Vi er gået til kamp mod 
det flere gange, men det er svært og dermed også dyrt at løse det problem. Vi håber, at vi nu for 
sidste gang har haft en tømrer i lift oppe på taget for at skrue plader fast. 
 
Det sidste øv er det største øv.  
 
Der har været rotter i vores nabos garage. Landsbypedellen observerede huller ind til garagen, og vi 
har sammen med naboen og kommunen kæmpet rottekamp.  
Vi håber, at det nu er endeligt slut med rottesagen – men vi er til stadighed obs. på disse ubudne 
gæster.  
 
Hvad var godt? 
Vi besluttede os for på starten af 2014 at få lamper i salen. Vi havde kun med nød og næppe penge-
ne til det, men bestyrelsen besluttede, at vi ville have en bedre belysning, da der i flere sammen-
hænge manglede et godt læselys. 
Om lamperne er pæne er jo som så meget andet en smagssag – De giver et godt lys, og det er rigtig 
godt, at der er lysdæmper på. 
 
Vi gik nye veje hvad angår koncerter. Pludselig holdt vi koncerter, hvor der kom reklamebannere 
fra orkesteret, og der kom gang i at udtænke og opsætte et bannerstativ. 
Koncerter med Drones & Bellows / Peter Viskinde / Mike Tramp trak helt nye gæster i vores hus. 
 
Vort næste ønske er et nyt køkken. Vi har besluttet os for at lave en grundlæggende og gennemgang 
af vores ønsker til udvidelser og restaureringer.  
Da vi forventer at gå i gang med nyt køkken inden for et års tid, har vi været tilbageholdende med 
at bruge penge på det nuværende køkken. Da vores opvaskemaskine gik i stykker, fik vi en ”ny” 
opvaskemaskine takket være City Burger. I City Burger havde man fået ny opvaskemaskine. Ema-
nuels og City Burgers gamle opvaskemaskine var samme slags. Morten kunne ved hjælp af snilde 
få en opvaskemaskine til Emanuel ud af de to gamle. 
Derudover har vi udvidet vores køleskabskapacitet ved at købe City Burgers gamle store køleskab, 
da man her har investeret i et kølerum.  
Vi har købt en ny lille fryser, som står i køkkenet, så man ikke længere skal gå hele vejen rundt om 
Emanuel for at hente frostvarer til festen. 
 
En computer er foreningen også blevet ejer af, og en bluetooth sørger for, at lyden fra computeren 
kan komme ud af højttalerne, som hænger i loftet. 
 
Endelig vil jeg fortælle om bestyrelsens overvejelser og beslutningerne om æresmedlemsskab af 
foreningen Emanuel. Som det fremgår af beretningerne over mange, mange år, så er der givet stor 
støtte og hjælp fra mange forskellige sider gennem årene. 
Talen falder nogle gange på begrebet ”æresmedlemsskab” Bestyrelsen har drøftet, hvad vi mener, 
der skal til for, at et medlem kan udnævnes til at være æresmedlem. 
Vi er enige om, at vi gerne vil have mulighed for i fremtiden at tildele æresmedlemsskab.  
Der har været stor enighed om i bestyrelsen, at det skal være noget ganske særligt at blive æresmed-
lem. Bestyrelsen har defineret, hvad der skal til for, at en person kan udnævnes som æresmedlem i 
Emanuel. 
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På bestyrelsesmødet i februar vedtog vi følgende definition: 
 
Æresmedlemsskab 
Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel 
 

• Et æresmedlem skal - gennem sit virke og engagement over en lang årrække - have gjort en 
helt særlig indsats for Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel. 

• Ved udnævnelsen modtager æresmedlemmet et diplom med begrundelse for udnævnelsen, 
samt en buket blomster. 

• Et æresmedlem betaler ikke kontingent til Foreningen Emanuel og Emanuels Støtteforening 
og har gratis adgang til arrangementer afholdt af foreningerne. 

• Alle beslutninger vedrørende æresmedlemsskabet foretages af bestyrelsen - herunder f. eks. 
indstilling og udnævnelse, tidspunkt for udnævnelse, fratagelse af æresmedlemsskabet. 

Nu ligger reglerne klar, så må vi se, hvornår vi får brug for dem. 
 
Heldigvis er det sådan, at jeg faktisk altid har kunnet slutte min beretning med at sige tak til en vel-
fungerende bestyrelse. 
  
Det er absolut ikke nogen undtagelse i år. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med be-
styrelsen, som sidste år på generalforsamlingen kom til at bestå af 3 nye personer.  
Alle bestyrelsesmedlemmer byder ind med erfaringer, evner og god vilje, og tilsammen udgør vi en 
virkelig kompetent bestyrelse. 
Derudover har Emanuel gode og dygtige frivillige, som udfører et stort arbejde. 
Tak til alle, der gør en indsats for huset. 
 
Det er da en alvorlig ting at være valgt til at have ansvar for et kultur- og forsamlingshus med en 
fantastisk historie – men det skal nu også gerne være sjovt. 
Man må her, som alle andre steder, tage det sure med det søde.  
Men det, vi bruger vores fritid på, skal gerne være noget, vi kan lide. 
Jeg oplever stemningen i bestyrelsen som positiv og målrettet, og vi har det sjovt sammen. 
Det tror og håber jeg også, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer synes – og er det tilfældet, - ja - så er 
det da slet ”et så ring’ endda”. 
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