Generalforsamling i Foreningen
Ørstedspavillonen
den 24. april 2017 kl. 19.00
Referat:
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Valg af dirigent
Kim Carlsson valgt
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Bestyrelsens beretning.

Så kom vi igennem vores første hele drift år efter
ombygningen, og hvordan gik så det.
Det har været et rigtigt travlt år, med mange aktiviteter.
I 2016 havde vi 89 udlejninger, og vi har allerede nu i 2017
tegnet 80 kontrakter på udlejning, der er også god gang i
udlejningen for de kommende år,
Der er afholdt rigtig mange private fester, der er afholdt
koncerter og teaterforestillinger.
Der har været uddeling af Ørstedsprisen, og kulturregion
Fyn afholdt uddeling af kulturpris Fyn på
Ørstedspavillonen, et arrangement som krævede rigtig
meget forberedelse og meget arbejde på selve dagen.
Arrangementet forløb rigtig godt, og der var efterfølgende
en positiv omtale af arrangementet i FAA.
Som jeg nævnte før har vi ca. 80 kontrakter i hus for 2017, vi
er ved at nå den grænse, hvor vi ikke kan håndtere flere
arrangementer, og vi bliver nød til at overveje at indlægge
spærringer for udlejning i vores kalender.
En ting vi dog kunne ønske os mere af, og det er kulturelle
oplevelser musik-, teateroplevelser og lignende.
Foreningen Ørstedspavillonen, har hele tiden sagt, at vi ikke
ønskede at arrangere noget på ØP, men vi har følt, at der i
efteråret skulle være en musikalsk oplevelse på ØP, derfor
har vi i samarbejde med musikforeningen, fået en aftale med
Folkeklubben om en koncert på ØP den 5. oktober 2017.
I 2016 blev Borgerstuen på 1. sal gjort færdig.
Frivillige skrabede mange lag tapet af væggene og opsatte
nye vægge og lofter.
Dygtige håndværkere gjorde arbejdet færdigt, med isætning

af døre og maling og tapetsering.
Folk med sans for indretning opsøgte loppemarkeder og
antikvitetsbutikker for indkøb og sponsorering af møbler og
andet inventar, det er blevet et rigtig godt resultat, så stuen i
dag står som ved indvielsen i 1908, giv jer tid til et kik forbi
1. sal inden i går
hjem efter generalforsamlingen.
En særlig tak til Lejbøllegård bogby langeland for donation
af kakkelovn malerier og lamper.
Ved samme lejlighed fik vi også indrettet et kontor til
foreningen og et mødelokale til vores bestyrelsesmøder, det
er dejlig, at vi kan få samling på vores papirer. m.m.
I året, der er gået, har vi afholdt 2 klub 100 arrangementer, i
sommer bød vi på tapas og underholdning med Anders
Birchow, og vores julearrangement var med brunch og
underholdning med Lene Siel.
Her skal lyde en stor tak til vores klub 100 medlemmer, for
den støtte i giver ØP ved jeres medlemskab.
Stor tak til Langeland Gynger, v/ Steen Pedersen og Kaj
Knudsen, for de velgennemførte arrangementer, i klub 100.
Vi har i efteråret arbejdet med nye fondsansøgninger, og fået
udarbejdet overslag på de arbejder, som vi mangler at
udføre, det drejer sig om

nyt tag over teatersalen

forbedring af akustikken i teatersalen

nyt ventilationsanlæg i teatersalen

isolering af bygningen

indretning af lokalet over teatersalen

ændring af lyset i cafe Ørsted, så det kan
dæmpes

forbedring af parkeringspladsen bag ØP
Vi har beregnet, at der skal investeres ca. 4.000.000 i alt, og
vi forventer, at afsende ansøgning til fonde indenfor de næste
måneder.
Der er desværre medlemmer, som melder sig ud af
Foreningen, og vi har fået en begrundelse, vi gør ikke nok
for vores medlemmer, og det er der flere grunde til, vi er
presset i bestyrelsen af arbejdsopgaver med den daglige drift
af bygningen.
Afholdelse af et medlemsarrangement, vil have omkostninger

som hurtigt kan overstige, det som medlems kontingentet
indbringer.
Men vi vil prøve i sommer at afholde et
medlemsarrangement, som en sommerkoncert evt. med lokal
underholdning, og et mindre traktement, så omkostningerne
kan holdes på et rimeligt niveau.
Huset drives af frivillige, der er grupper, der tager sig af den
udvendige renholdelse, indvendige rengøring, opstiller stole,
og tager sig af bygningens drift og udlejning.
Alle frivillige gør en kæmpe indsats, og det skal I have rigtig
mange tak for uden jer, var det ikke muligt at drive ØP.
Er der nogen, som kunne tænke sig, at give en hånd med så
kontakt mig eller Jan Andersen.
Til sidst et tak til den øvrige bestyrelse for et godt
samarbejde i året, der er gået.
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Fremlæggelse af regnskab 2016 og budget 2017
Frits Feodor Nielsen fremlagde regnskab 2016 og budget for 2017.
Årets resultat viste et underskud på 221.052kr.
Egenkapital pr. 31.12.16 viste 14.756.518 kr.
Regnskab og Budget blev godkendt.
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Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forsalg til behandling.
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Fastsættelse af kontingent
Uændret.
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Valg af bestyrelse
På valg for 2 år:
Torben Tørnqvist – modtager genvalg
Åse Lyhne Skov – modtager genvalg
Frits Feodor Nielsen – modtager genvalg
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Jan Andersen
Bente Johansen
Jesper Mydtskov - ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Grethe Sejrup
Da Jesper Mydtskov ønsker at udtræde af bestyrelsen, uden for valgperioden,
skal der vælges i alt 3 personer til bestyrelsen for 2 år og 1 medlem til
bestyrelsen for 1 år.
Genvalg af Torben Tørnqvist, Åse Lyhne Skov og Frits Feodor Nielsen.

Nyvalgt til bestyrelsen for 1 år blev John Kjær Andersen.
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Suppleanter
På generalforsamlingen den 26. april 2016 valgtes for 2 år:
Kaj Knudsen
Klaus Rønnebro – ønsker at udtræde som suppleant
Da Klaus Rønnebro ønsker at udtræde som suppleant, uden for valgperioden,
skal der vælges en ny suppleant for 1 år.
Nyvalgt som suppleant for 1 år blev Marianne Gejl.
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Valg af revisor
Genvalg af Torben Tranberg
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Eventuelt
Langelands Jazzklub ønskede en drøftelse af prispolitikken i forhold til, at
erhvervsdrivende får rabat på leje, hvorimod kulturelle arrangementer betaler
fuld pris. Det gør det svært at gennemføre kulturelle arrangementer, idet
økonomien ofte ikke hænger sammen.
De ønsker, at ØP skal være kulturstedet, hvor kulturelle gennemføres, selv de
smalle, hvor udgifterne skal holdes nede på et minimum for ikke at give underskud.
ØP inviterer foreningen til en drøftelse.
_24. april 2017________Jan Carlsson______
Dato
Dirigent

