Formandsberetning Marts 2017
Min beretning kommer til mest at omhandle de sidste 3 måneder, fra der hvor jeg
blev en del af bestyrelsen.
Der har været to ekstraordinære generalforsamlinger i 2016, den ene omhandlende
hvorvidt hele Eventyrgården skulle lejes ud til 7 kanten, dette kunne ikke lade sig
gøre, da afstemning herom på dette møde var i strid med vedtægterne.
Efter den første ekstraordinære generalforsamling valgte 3 bestyrelsesmedlemmer
at trække sig i utide, hvorefter Finn trådte til som suppleant og der blev indkaldt til
endnu en ekstraordinær generalforsamling d. 16 december, for at finde ny
bestyrelsesmedlemmer.
Her blev Claus og jeg valgt ind. Vores hensigt var, og er, at bevare Eventyrgårdens
unikke selskabslokaler til glæde for Janderups sogns borgere, til at afholde
sammenkomster og bevare og styrke fællesskab i de rammer Eventyrgårdens lokaler
byder. Det er også beskrevet i vedtægterne at det er primære formål med
Eventyrgården.
Efter konstituerende møde fortsatte Kirsten som kasserer, Finn som sekretær, Claus
som næstformand og jeg som formand, det 5. medlem er Per som repræsentant fra
7 kanten.
I de 3 måneder der er gået har vi, foruden stiftende møde, afholdt 5
bestyrelsesmøder, samt en arbejdsdag, hvor vi ryddede op, gjorde rent og der var
meget at se til, men vi nåede en del.
Møderne har omhandlet:
1. At forsøge at samarbejde omkring en løsning med 7 kanten og deres
pladsproblemer, vi må desværre berette at 7 kanten har afvist de fremlagte
løsningsforslag fra bestyrelsens side.
2. Genoprettelse af telefon forbindelse, vi konstaterede i december måned at
den ikke virkede, her har Per været meget behjælpelig med at finde ud af om
vi kunne få det gamle nummer og hvilken abonnement vi skulle have. Da vi
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ikke kunne få det gamle nummer har vi fået et nummer der kommer tæt på,
det nye nummer er 75 25 80 19
3. At få gennemgået elinstallationer, dette havde brandtilsynet gjort
opmærksomme på skulle gøres hvert andet år og det skulle være gjort senest
november 2016.
4. At få gang i bookinger, da det har lagt stille i et halvt år, siden forpagteren
rejste, her har vi været så heldige at Matthias Dreyer vil stå for og på
nuværende tidspunkt er Eventyrgården booket 22 gange siden den 1 januar.
Desuden er der Linedancer, som er der hver mandag og pensionistforeningen
som er der hver 14 dag.
5. At fastholde brugere af Eventyrgården, dem som regelmæssig lejer lokalerne
og dem der havde booket og gerne ville booke.
6. Profilering af Eventyrgården som nøglehus, annoncering mm. Erik Dyhr har
været behjælpelig med fornyet logo, hjemmeside, samt facebook.
7. At skabe overblik over økonomien, her har der været meget at tage fat i og
Kirsten har lagt stort arbejde i at få et overblik over hele situationen, efter
forpagteren holdt midt i et år og 3 bestyrelsesmedlemmer gik i utide.
8. Vi har haft en del udgifter, bl.a. har der været skade på varmeanlægget og
varmvandsbeholder.
9. At forberede et forslag til vedtægtsændringer, for at gøre
beslutningsprocessen kortere for bestyrelsen, samt stadig sikre medlemmer
mulighed for at blive hørt og giver deres besyv med inden beslutninger
træffes endeligt.
10. Af nye ideer/tiltag har vi tænkt os at lave et festudvalg, som vi håber, kan lave
et arrangement eller 2 om året til glæde for fællesskab i Janderup sogn.
Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige at vi i bestyrelsen har en rigtig god
tone og energi, samt vilje i at tage fat. Jeg vil også gerne sige med eftertryk at det for
de fleste af os i bestyrelsen handler om at arbejde i Eventyrgårdens interesse som
helhed med udgangspunkt i vedtægterne og efter medlemmers ønsker.
Tak for ordet.
Formand for Eventyrgårdens bestyrelse Odette van Medevoort
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