
 
Bygningens Brugerforening 

Ordinært møde tirsdag den 27. oktober 2015  

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Kirsten Mikkelsen blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Anders Hess blev valgt. 

 

3. Orientering af Bygningens drift ved Bygningens daglige leder 

Bygningen/Vejle Kulturservice er inde i en sund udvikling og har haft overskud de seneste 3 

år. Senest i 2014 et overskud på ca. 350.000 kr. så egenkapitalen nu er positiv. Der er i 2014 

sket ret store investeringer bl.a. ca. 800.000 kr. i lydanlæg i Store Sal, hvilket betyder at der 

nu kan afholdes koncerter i både Store Sal og Spillestedet uden der skal lejes udstyr ind. 

Tillige er alle mødelokaler nu forsynet med projektor bl.a. ved hjælp af et økonomisk tilskud 

fra Brugerforeningen. Brugerforeningen har et stabilt medlemstal på omkring 90 foreninger, 

der benytter Bygningens lokaler. Brugen af salene ligger stabilt omkring knap 500 

arrangementer om året. Brugen af mødelokaler er fortsat stigende og er nu oppe på 1913 

møder i 2014 og brugen er nu så høj at der ind i mellem må meldes om alt optaget. 

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab med forslag til disponering af foreningens midler 

Regnskabet viser en kontingentindtægt på 26.400 kr. og en uddeling på 25.000 kr. til hjælp til 

opsætning af projektorer i alle mødelokaler. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Der var indsendt 6 ansøgning om tilskud fra brugerforeningens midler. Følgende 5 fik tilskud: 

Kreativ Zone: 6.500 kr. til indkøb af glassav m. diamantklinge. 

Kreativ Zone: 8.500 kr. til indkøb af Strikkemaskine. 

Bygningen: 10.000 kr. til indkøb af spejl til danseundervisning. 

Bygningen: 11.500 kr. til etablering af Wi-Fi på 3. sal. 

Bygningen: 10.000 kr. som tilskud til festligholdelse af Bygningens 10 års jubilæum den 6. 

februar 2016. 

 

5. Valg af repræsentant som kontaktperson til husets ledelse (jf.§6), samt valg af suppleant. 

Mia Petersen blev valgt. Kirsten Mikkelsen valgt som suppleant. 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Anni Jensen valgt. Kirsten Mikkelsen valgt som suppleant. 

 

7. Evt. 

Referatet lægges ud på Bygningens hjemmeside 

 

Referent: Anders Hess 


