Generalforsamlingen i Kulturhuset Birkelundgaard. (referat)
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Beretningen for foreningens virksomhed i det forløbne år, samt visioner og planer for 2018
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget for 2018. Herunder fastsættelse af kontingent for 2019
5. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og offentliggøres herefter på hjemmesiden.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er bestyrelsesmedlem:
• Kasserer Inge Johannesson (modtager genvalg for 2 år)
• Ivan Warrer (modtager genvalg for 2 år)
• Anne Brandt-Svanekier (modtager genvalg for 2 år)
På valg er suppleant:
• Hanne Blessing (modtager genvalg for 2 år)
7.

Valg af Revisor og eventuelt revisor suppleant.
På valg er:
• Revisorer: Knud Tietgen Lund (for 1 år modtager genvalg)
• Jørgen Lind (for 1 år modtager genvalg)
På valg er revisorsuppleant:
• 1 revisor suppleant Kirsten Korsholm (for 1 år modtager genvalg)

8.

Eventuelt

Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent
Bjarne foreslog Ib Berg, som blev valgt.
Anne Brandt-Svanekier blev referent. Tonny Larsen og Jørgen Lind blev foreslået
som stemmetællere og
valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gennemgik herefter dagsorden.
2. Beretningen for foreningens virksomhed i det forløbne år, samt visioner og planer for 2018
Bjarne gennemgik årets gang i Kulturhuset. Interesserede kan få den skriftlige beretning efter generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
Inge fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden spørgsmål

4. Forelæggelse af budget for 2018. Herunder fastsættelse af kontingent for 2019
Budget for 2018 blev fremlagt. Der var spørgsmål til tilskud fra kommune og bibliotek. Der forventes det samme
tilskud som sidste år. Tilskud til Galla Operaen er blevet fast på kommunens budget.
Kontingentet foreslås uændret 150 kr./ år / person, godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget nogle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Alle genopstillede blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af Revisor og eventuelt revisor suppleant.
Knud Tietgen Lund var ikke tilstede man har tilkendegivet at han genopstiller. Alle opstillede blev valgt.
9.

Eventuelt
Spørgsmål til toiletter. Hvornår går byggeriet i gang? Bjarne har netop haft møde med arkitekt og fortalte lidt om
projektet. Toiletter bliver etableret i beredskabets tidligere lokaler. Det vil nok taget det meste af et år før det er
færdige.
Et medlem henstillede til at vi ikke laver arrangementer på dage hvor der også er noget andet i kommunen. Dette
er desværre ikke muligt, da vi ikke kender andres kalender.
Der var tak for alle de gode arrangementer og den store venlighed fra hjælpere og bestyrelse.
Der er en del utilfredshed med tilgængeligheden til laden, især når det er mørkt. Der mangler lys hele vejen rundt
og der er huller i parkeringspladsen. Det er ikke nemt at gå på stenene i gården. Kan vi måske åbne for indgang fra
parkeringen når det er mørkt?
Vi kan godt se problemet, men desværre ikke gøre så meget ved adgangsforholdene, da det er kommunen som
bestemmer. Vi vil godt fremlægge det for dem igen.
Ivan introducerede billetsalg på hjemmesiden.

Formanden takker for opbakning til bestyrelsens arbejde og foreningens aktiviteter.
Dirigenten takker for god ro og orden.

19.02.2017 Anne Brandt-Svanekier
Referent

