Årsmøde
Kultur- og medborgerhuset Kig Ind
Onsdag den 6. april 2022
1. Valg af dirigent: Valgt blev Holger Pedersen.
2. Bestyrelsens årsberetning: Formand Poul Larsen aflagde beretning:
Kultur og Medborgerhuset Kig Ind, er en selvejende institution, som har til formål, at
administrere driften af Kultur- og Medborgerhuset ved udlejning til foreninger, institutioner
og enkeltpersoner, herunder at sørge for, at huset på bedste måde kommer til at fungere
og danne ramme om kulturelle, folkelige og foreningsmæssige aktiviteter til glæde for alle
borgere i Rebild Kommune. Herom har vi en kontrakt med Rebild Kommune, som gælder
for en toårig periode.
Vi kan roligt sige at Kig Ind lever op til disse krav.
Kig Ind er rammen for mange møder og aktiviteter. En del foreninger henvender sig, om
de kan få lov til at mødes her i Kig Ind, til en fast ugentlig aktivitet eller afholde deres
bestyrelsesmøder/ årsmøder i huset.
Vesthimmerland, Mariager Fjord og Rebild Kommune samt Natur-Erhvervsstyrelsen
benytter ofte Kig Ind til Deres fællesmøder, da vi ligger meget centralt for alle parter.
Foreninger kan her nævnes: LOF Rebild, AFS Aalborg, Dansk Handicap Rebild,
Bedre Psykiatri, Hjerneskadeforeningen, Kræftens bekæmpelse, Landbrugs –og
Fiskeristyrelsen, Flygtningegruppen, Politiske Partier, Lokalrådet, Borgerforeningen,
Boligselskabet Nordjylland, Hjerteforeningen, Ældrerådet, Nørager Brugsforening,
Pensionistforeningen, Lokalhistorisk Forening, LAG- Himmerland og div.
Grundejerforeninger.
Medlemskontingenter:
Vi har pt. ca. 400 pers. medlemmer, (året før 348 pers. medl.)
Det er glædeligt, at der har været så god tilgang i 2021
Forening - og Erhvervs medlemskabet, ligger på 44, (året før 48)
Det er dejligt at se, byens borgere, foreninger og erhvervsdrivende støtter op om byens
Kultur- og Medborgerhus.
I som medlemmer er med til at gøre en forskel, det skal I have tak for. Et stort medlemstal
giver også større tyngde i forhandlinger med myndigheder og andre samarbejdspartnere.
Jeres medlemskontingent går til indvendig vedligehold, indkøb af inventar og div.
arrangementer her i Kig Ind.
Foreninger og erhvervsdrivende der tegner medlemskab, kan frit benytte et lokale til deres
års- og bestyrelsesmøder, og det er der efterhånden mange, der benytter sig af.
Årets gang i huset:
Som nævnt er der stor aktivitet i Kig Ind, når huset er åbent.
2021 har igen været et helt unormalt år for Kig Ind, idet huset var lukket det meste af 1.
halvår.
Det blev derfor en mærkelig start for vores nye daglig leder Torben, som kom til at kende
huset uden brugere i flere måneder. Mona og Torben foretog hovedrengøring og øvrig
klargøring til en forventet normaldrift i 2. halvår.

Torbens barselsorlov i maj-juni medførte, at bestyrelsen passede telefon og nøgler til de
aktiviteter, der så småt kom i gang. Heldigvis påtog Mona sig flere timer, så huset kunne
fungere til efter sommerferien. Mange tak for det Mona.
Det var også heldigt, at Falck oprettede testcenter i hjørnecafeen fra den 29. marts og
frem til september, og derved fik Kig Ind en kærkommen og uventet lejeindtægt på ca.
75.000-kr.
Rebild Kommune besluttede i foråret 2021 at give over 300.000.- kr. til genstart af
kulturlivet efter Corona.
Kig Ind, Stubhuset og Kulturstationen stod for at udmønte en del af disse penge til bl.a.
koncerter på alle Ældrecentre i RK med trioen Tine Lilholt, Klaus Trane og Ole Sloth.
På Nørager Friplejehjem foregik arrangementet i gårdhaven en dejlig sommerdag i
slutningen af juni.
Kig ind bød også ind, med at gøre noget ekstra ud af Spil Dansk ugen, ved at engagere
Zenobia, som gav os en stor oplevelse d. 1. nov. Der var gratis entre`, hvilket var et vilkår
for at få penge fra kickstart puljen.
Der blev også arrangeret gratis trylleshow for alle kommunens børnehaver med ”Sultanen
af Ali Babas”
Der er lidt penge tilbage, som tænkes anvendt til en teaterforestilling i kulturhusene for
indskolingen i alle skolerne i Rebild Kommune.
Udlejning af lokaler til private fester og div. møder i 2021:
Der har været afholdt 18 stk. familiefester (14 året før), 35 stk. kommunale møder (9 året
før) og ca. 40 stk. øvrige udlejninger (temadage, kurser m.v.)
Øvrige arrangementer i 2021:
Et foredrag, Syng Dansk Aften og Adventssangaften i samarb. med Nørager Pensionistf.
En forfatteraften og Børneteater i samarb. med Biblioteket.
Et musikalsk show, ølsmagning og 4 ferniseringer.
Tilslutning til de forskellige arrangementer er sædvanligvis god, dejlig at se at der er nye
ansigter, hver gang der holdes et arrangement. Vi har også vores trofaste gæster, der
støtter op om arrangementerne, det skal I have tak for. Men vi har de sidste par år tydeligt
mærket at Coronaen har påvirket manges adfærd.
Faste brugere der benytter lokalerne i ugens løb ligger omkring 300 pers.
Der er kommet nye billard hold, så der er kun få ledige tider tilbage.
Der er også startet nye Yoga hold op, et for seniorer og et for mænd.
Tiderne er fordelt pænt i hele ugen i dag og aften timerne
Dertil kommer så alle øvrige arrangementer, møder og udlejninger.
I de kreative værksteder, er der også kommet flere nye brugere til de forskellige hold.
Der kommer mange fra omegnen, de øvrige medborgerhuse i Rebild Kommune har ikke
Kreative værksteder som her i Kig Ind.
Nyt inventar:
Da huset blev flittigt brugt efter sommerferien, fik vi mistanke om at opvaskemaskinen var
mærket af 18 års brug, så bestyrelsen besluttede at anskaffe en ny snarest muligt.

Igen søgte vi Jutlander Fonden om finansiering og fik bevilget de knap 48.000,- kr.
maskinen kostede.
STOR TAK til Jutlander Fonden, for igen at tilgodese Kig Ind.
Belysningen i salen blev også et problem, da det ikke var muligt at skaffe reservedele til
lamperne. En henvendelse til Rebild Kommune om udskiftning til mere energivenlige og
moderne armaturer blev imødekommet fuldt ud. Lamperne blev udskiftet i januar måned
uden nogen udgift for Kig Ind.
Også STOR TAK til Rebild Kommune.
Div. indtægter fra Fonde og puljer i 2021:
Tilskud fra Jutlander Fonden
47.800,- kr.
Tilskud Rebild Kommune Kulturråd, Kulturelle arrangementer 35.000,- kr.
Tilskud fra Kickstart puljen til Spil Dansk aften
17.800.- kr.
I alt
100.600,- kr.
Stor tak til Kulturrådet og Jutlander Fonden for støtten i 2021
Overordnet økonomi:
Regnskabet for 2021 ser meget bedre ud end forventet med et overskud på 106.000,- kr.
Hvilket hovedsageligt skyldes Falck testcenteret og flere udlejninger til Rebild Kommune.
Kunstudstillinger:
Hidtil har de forskellige kunstnere udstillet 2 mdr. af gangen, og der er blevet holdt
fernisering hver gang et nyt hold kunstnere udstiller.
Alle er meget velkommen til at møde op til ferniseringen og hilse på kunstnerne, og Kig Ind
er vært ved et glas vin ved fernisering.
Det er til stor glæde for alle, der daglig færdes i huset, men også for dem der lejer
lokalerne til familiefest, møder og andre arrangementer, at der er kunst på væggene.
Tak til kunstudvalget for Jeres store indsats, med at finde nogle spændende udstillere.
Lissy og Per Carlsen har med bistand fra bestyrelsesmedlemmer virkelig gjort det godt.
STOR TAK for en flot løsning af den store opgave i 2021.
Desværre agter I at stoppe dette vigtige arbejde, så bestyrelsen har været i gang med at
finde afløsere. Det er endnu ikke lykkedes at finde personer til afløsning, så bestyrelsen
påtænker en overgangsløsning uden planlagte ferniseringer og mere ad hoc udstillinger.
Tak til alle frivillige:
Også tak til de frivillige ledere, der på hver deres måde gør en stor indsats for trivslen og
aktiviteterne her i Kig Ind.
Tak for hjælpen til alle øvrige frivillige, der giver en hjælpende hånd.
Det er uanset om det er hjælp til borde og stole, eller der skal laves kaffe til møder,
servere frokost osv. Så er det rart at have nogle at trække på.
Vi har et mangeårigt samarbejde med Nørager Pensionistforening og biblioteket. Mange
tak for det.
Tak til alle vore medlemmer for jeres støtte via jeres medlemskontingent, og jeres
fremmøde i dag og ved vore øvrige arrangementer her i Kig Ind.
I er med til at gøre en forskel, tak for det.

Tak til Elly Norup, som klarer opgaven med bogholderiet for Kig Ind. Det gør du rigtig flot.
Det er utroligt vigtigt og betryggende at der er styr på tallene.
Tak til Andre` E. Jensen for at klare de mange PR opgaver og opsætningen af vores
folder.
Tak til Rebild Kommunes Kulturråd for god støtte til vore foredrag og koncerter.
Også TAK til Kultur-og Fritidsforvaltningen for konstruktivt samarbejde i 2021.
Tak til Torben, der som ny daglig leder har vist, at ”plejer” er død. Det er der nogen, der
lige skulle vænne sig til. Tak for inspirerende samarbejde med bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen. Vi har haft mange gode timer sammen, med at planlægge de
forskellige arrangementer her i Kig Ind. Det synes jeg faktisk, vi har klaret meget godt, og
fundet nogle gode emner som falder i publikums smag.
Det er det, der gør det værd at arbejde med, at folk kommer og har en dejlig aften i
selskab med hinanden og de forskellige kunstnere, der lægger vejen forbi Kig Ind.
Tak til alle for godt samarbejde og den energi I lægger i bestyrelsesarbejdet, som omfatter:
Borddækning, kaffebrygning, oprydning, kagebagning, rengøring, ansøgninger, PRopgaver, regnskab, billetsalg, henvendelser og kontrakter til div. kunstnere, bare for at
nævne lidt af, hvad vi går og arbejder med.
Vores nye program for sæsonen 2022/23 er ved at være planlagt og den nye folder
forventes omdelt i august måned. Årsberetningen godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021: Kristen Stagstrup fremlagde det reviderede
regnskab, som på årets resultat viste et overskud på 106.379,- kr.: Regnskabet godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for 2022: Budgettet for 2022 fremlagt og godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret: Enlige 75 kr., husstand 150
kr., foreninger/erhverv 250 kr.: Forslaget godkendt.
6. Indkomne forslag: Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der var genvalg til Poul Larsen og Eva Pedersen.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til, at supplere sig med det manglende
bestyrelsesmedlem.
8. Valg af suppleanter: Chirna Borup, Sys Petersen, Erna Jensen, Kirsten Mohr.
9. Valg af revisor: Kristen Stagstrup.
10. Eventuelt: Poul Larsen takkede afgående bestyrelsesmedlem Anna Grethe Glintborg
for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen.
Aftenen sluttede med kaffe og snitter og derefter lodtrækning om kunstgevinster.
Ref. Eva Pedersen
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