Generalforsamling i Foreningen
Ørstedspavillonen
den 29. april 2019 kl. 19.00
Dagsorden:
25 fremmødte.
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Valg af dirigent.
Kim Carlsson.
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Bestyrelsens beretning
Torben Tørnqvist fremlagde beretningen:
2018 blev igen et år med mange aktiviteter på ØP.
Der var i 2018 74 arrangementer.
I 2019 er der til dato 75 arrangementer.
2020 - 16
2021 - 12
2022 - 6
2023 - 10
Når man har afgivet sin reservation, spærrer vi for udlejning, men der udstedes først
kontrakt 12 måneder før arrangementet, vi kender jo ikke vilkårene for udlejning i
fremtiden.
I august stod vi op, til det vi havde frygtet, lampen -koglen i forhallen var forsøgt
stjålet, man var kommet ind i huset ved at smide en flise igennem en af dørene til
forhallen.
Lampen fik de ikke med.
Koglen tabte de og et sørgeligt syn mødte os på forpladsen, lampen var totalt
smadret og kunne ikke repareres.
Vi har bygningen sikret efter de gældende forskrifter, og var alarmen koblet til,
havde vi fået fuld dækning for skaden.
Alarmen var ikke tilkoblet, og så får vi desværre kun 60% af lampens værdi.
Jeg var på ferie, og da jeg fik beskeden, var min første indskydelse, den skal ikke op
igen, risikoen for at det sker igen er for stor.
Men jeg kunne hen over efteråret godt mærke, at der var mange, der mente, at
koglen skulle op igen, det var ØPs varemærke.
Vi har ikke midler til at købe en ny kogle, og derfor igangsatte vi her i foråret en
indsamling til indkøb af ny kogle, indsamlingen har nu givet så meget, at vi ved hjælp
fra Ralf Andersen til at få en god pris fra leverandøren, så der nu er afgivet bestilling
af en ny kogle.
Vi er ved at indhente tilbud på bedre sikring af bygningen, der skal sikres, at alle døre
er låst inden man forlader bygningen, endvidere vil vi sikre selve lampen.

Det er en stor glæde, at se at huset bruges også til andet en private fester.
Revyen er kommet godt fra land med ny instruktør, og der bliver af alle på holdet
gjort et stort arbejde, som igen i år førte til en vellykket revy, hvor rigtig mange
mennesker lagde vejen forbi ØP.
Vi har indledt et samarbejde med Musikforeningen, vi har her i foråret afholdt et
arrangement med James Rasmussen, arrangementet blev ikke det store tilløbstykke,
men ca. 80 personer deltog i arrangementet. Det var en rigtig hyggelig aften, der
startede med spisning. Deltager antallet var stort nok til, at arrangementet ikke gav
underskud, men det blev til et overskud på et par hundrede kroner.
Der er i december planlagt endnu et arrangement med musikforeningen, og det
bliver med optræden af Mathilde Falch, og Signe Svendsen.
I august har vi et årligt tilbagevendende arrangement uddeling af Ørstedsprisen.
Der er i klub 100 regi, afholdt 2 arrangementer i året der er gået, i september var vi
med færgen fra Spodsbjerg til Tårs.
Her var rederiet Færgen vært, og der blev serveret en fin platte med tilhørende
drikkevarer.
Og rederiet Færgens direktør fortalte om planerne for færgeruten blandt andet om
den fremskudte færgehavn i Tårs.
En stort tak til Rederiet Færgen, som det dengang hed nu hedder det vistnok
Langeland linien, tak for en meget fin aften med god mad og tilhørende drikkevarer.
Vi afholdt det traditionelle jule arrangement for klub 100 på ØP i december, med
optræden af Stig Rossen.
Klub 100 navnet stammer fra, at vi fra starten ønskede 100 medlemmer, og det var
vi også i starten, men desværre er der faldet nogen fra, men vi vil prøve at få nye
medlemmer, så vi fremover kommer op på de100 medlemmer.
På trods af medlemsnedgangen bidrager klub 100 med ca. 100.000 kr. til driften af
ØP. Og er medvirkende, til at vi kan holde ØP i en fin stand.
Frivillige grupper, vi har vores stolehold, der sørger for opsætning af borde og stole
til arrangementer, vi har er håndværker team, som laver alle de små håndværks
opgaver, der er i huset og vores rengøringshold, ja det siger sig selv, hvad de laver,
det er rengøringsholdet, vi trækker mest på, de er jo på hver gang, vi har et
arrangement, så når vi har 74 arrangementer på et år, så kan I se, hvor meget vi
trækker på dem.
Uden jer frivillige kunne dette projekt ikke lykkedes, og vi skylder jer alle en stor tak.
En tak også til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der gået.
Beretningen godkendt.
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Fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2019
Revisor Torben Tranberg fremlægger regnskab og Jan Andersen fremlagde
budget 2019

Regnskabet godkendt. Årets resultat viste et underskud på 320.368 kr.
Egenkapital pr. 31.12.2018 viste 14.291.778 kr.
Budget godkendt.
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Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forsalg til behandling.
Ingen forslag indkommet.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 125 kr. pr. person.
Godkendt.

Valg af bestyrelse
På valg for 2 år:
Torben Tørnqvist – modtager genvalg
Åse Lyhne Skov – modtager genvalg
Johnny Tholstrup – modtager genvalg
Alle genvalgt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Jan Andersen
John Kjær Andersen
Grethe Sejrup
Jan Petersen
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Suppleanter
Suppleanter vælges for en 2 årig periode. På generalforsamlingen den
24.04.2018 valgtes:
Kaj Knudsen
Marianne Gejl

Marianne Gejl ønsker ikke at fortsætte som suppleant, hvorfor der skal vælges
en ny suppleant for en 1 årig periode.
Harry Mogenssen valgtes for en et årig periode
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Valg af revisor
Bestyrelsen forslår genvalg af TRANBERG Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab v/Torben Tranberg Jensen
Genvalgt.

Eventuelt
Malerier i Ørstedet foræret af kunstnerne Jytte Nielsen og Antionette Godtfredsen.
Ny belysning (mulighed for dæmpning) i Ørstedet og Mads Lange Stuen – Lagt lidt
på is pga økonomi.
Dagsorden til generalforsamling sendes ud til medlemmer. Der arbejdes på
optimering af hjemmesider og facebook.
Indstillet af Langeland Kommune til Renoverprisen for 2019.

