Referat af generalforsamlingen i Tybjerghus d. 19.6.21.
Det blev endeligt muligt for bestyrelsen at indkalde til generalforsamlingen i Tybjerghus. Tidligere i år var
den blevet udsat pga. Corona restriktionerne.
Bestyrelsen inviterede medlemmerne til en dejlig frokost inden generalforsamlingen startede. D. 19.6. er
samtidig Tybjerghus` fødselsdag.
Dagsorden indeholdt følgende punkter:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Ole Svejstrup blev valgt som dirigent og orienterede om, at den var indkaldt korrekt.
Pkt. 2. valg af referent.
Margit Holler blev valgt som referent.
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.
Tina Olsens gennemgik bestyrelsen beretning for den forgangne år:
Corona har fyldt meget i Danmark og i mange andre lande og derfor også i Tybjerghus. Nedlukningen har
varet til for kort tid siden – så der har ikke siden sidste generalforsamling været afholdt ret mange
arrangementer.
Der har været 2 arrangementer mellem de to nedlukninger.
Heldigvis har der været mulighed for bestyrelsen at søge økonomisk hjælp hos Næstved Kommunes
Kulturudvalg og de fik det fulde ansøgte beløb. Det har gjort at Tybjerghus har kunne ”holde skindet på
næsen”, men som Tina Olsen udtrykker det, er det sjovere at tjene pengene selv.
Der er nu alligevel sket noget ude og inde.
Vi er kommet tættere på at få vores aktivitetsrum færdigt. Der er lagt nyt gulv og nu skal der sættes
akustiklofter op, spartles, males og ligesom der er planlagt nye lyskilder.
Bestyrelsen har ikke besluttet sig for, rent praktisk, hvordan rummet skal kunne anvendes af foreningens
medlemmer.
Skal der udleveres nøglekort eller lignende?
Hvordan skal brugerne kunne købe øl og vand og brugerbetaling?
Der er mange ting at tage stilling til og derfor vil den nye bestyrelse have et særskilt møde om dette.
Der er etableret en legeplads i tilknytning til Tybjerghus. Det er Tybjerghus der har stillet grundareal til
rådighed og det er Landsbyforeningen og Lokalrådet der har samlet penge ind til den. Lokalbefolkning og
frivillige fra Tybjerghus har i fællesskab fået den længe ønskede legeplads til Tybjerglille Bakker – og den er
blevet meget flot.
Der er ved at komme et generationsskifte i området og derfor opfordres alle medlemmer af Tybjerghus at
bruge et kvarter på at gå ind og fortælle nye naboer, genboer eller bare ser nogen der er ved at flytte ind at
fortælle om Tybjerghus og at alle er velkommen.
Bestyrelsen planlægger en brochure om Tybjerghus som man kan tage med ind eller henvise til vores
hjemmeside.
Tybjerghus er også på Facebook selvom der har været meget stille af flere årsager.
Tybjerghus kan altid bruge flere frivillige til at hjælpe, men også brug for at der kommer nye og konstruktive
ideer til at udvikle huset.
Tina Olsen håber at næste års beretning ikke kommer til at stå i skyggen af pandemi eller andet der
kommer til at stå i vejen for det vi gerne vil i Tybjerghus – FÆLLESSKABET.
Pkt. 4. Godkendelse af regnskab.
Tybjerghus har haft en mindre lejeindtægt og færre arrangementer pga. Corona.
Heldigvis har Tybjerghus modtaget hjælpepakke fra Næstved Kommunes Kulturudvalg som betyder at
regnskabet ser fornuftigt ud.

Det betyder også meget at Tybjerghus ikke mere har udgifter til husleje og ejendomsskat.
Derfor ser regnskabet – trods alt - fornuftigt ud.
Der har været udgifter til advokat til tinglysning af ejendommen. Ejendommen vurderes til 1.273.000
inklusiv inventar.
Det er lykkedes bestyrelsen at modtage 325.785 fra Fonde.
Disse penge er der mange ønsker til. Bla. Nye vinduer på 1. salen og få lavet nyt el der. Derudover trænger
facaden meget til at blive lavet.
Disse ønsker må gerne laves af professionelle, men pengene rækker længere hvis der er frivillige eller andre
interesserede der kan og vil hjælpe.
Pkt.5. Fremlæggelse af forslag til næste årsbudget.
Budgettet vedtaget.
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 150 kr. pr. medlem.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Ingen.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Erik Elingaard fraflytter byen og Elo Andersen ønsker ikke genvalg.
Jes Petersen og Kristoffer Racz modtager genvalg.
Maria Pedersen og Maiken Vesth blev valgt ind i bestyrelsen.
Pkt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Marianne Hansen og Ole Klinkvort blev valgt.
Pkt. 9. Eventuelt.
Selv om Grete Clausen ikke deltog i generalforsamlingen er hun stadig tilknyttet Tybjerghus som revisor.
D. 4.9.21. køres der cykelløb gennem byen.
Referent Margit.

