Kulturcentret ved Himmelev skole
Referat
af

Generalforsamling
onsdag den 29. marts 2017 kl. 17.30
på Himmelev skole i Festsalen
Dagsorden med referat:
0.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Præsentation af nuværende bestyrelse.
Blev foretaget.
Valg af mødeleder og referent.
Susanne og Hans Peter valgt.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Per kommenterede de forskellige arrangementer og takkede alle de mange hjælpere,
der sørgede for mad og kage samt bordopsætning og borddækning. Beretningen blev
godkendt med applaus.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år.
Lene fremlagde regnskabet, der efterfølgende blev godkendt med applaus.
Herefter blev budgettet for 2017 fremlagt og efterfølgende godkendt med applaus
Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent: 200 kr. for husstand og 100 kr. for enkeltpersoner godkendt.
Valg af bestyrelse.
Per Nielsen, Helle Hansen, Robert Hansen, Vibeke Holck blev genvalgt.
Nyvalgt blev Hanne Maxen.

7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Susanne Møller-Madsen og Kaj Nielsen blev valgt som suppleanter.

8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Henning von Staffeldt og Peter Hintz blev genvalgt.
Som revisorsuppleant valgtes René Märcher.

9.

Forslag til næste sæson
Der kom flere gode forslag, som vi tager op i den nye bestyrelse. Forslagene bliver lagt ind på
hjemmesiden sammen med andre forslag, der måtte dukke op fra jer. Filmforslag: Carol.
På hjemmesiden ligger også en liste over medhjælpere, hvor der er plads til endnu flere. Bare giv
besked, hvis du vil hjælpe med et eller andet. Især mangler vi hjælp til madlavningen, der er en stigende
udfordring.
Vi havde også en drøftelse af muligheden for at summe 10-15 minutter efter hver film.
Det blev positivt modtaget.

10. Eventuelt
Formanden takkede lancierfolket og overleverede en erkendtlighed til instruktøren Karen.
Følgende blev takket for deres indsats på forskellig vis: Jonna, Bo, Grethe, Jytte, Arne - samt Susanne.

Hans Peter Schmidt
Referent
Efter generalforsamlingen - ca. kl. 18.45 – afsluttede vi en god sæson med god mad fremtryllet af vores chefkok Helle, der også havde
sørget for en lækker kage, hvis opskrift følger med som bilag. Under kaffen blev der spillet op til folkelig dans, hvor over 30 lod sig lokke
ud på dansegulvet. Det lover godt for næste sæson, hvor vi forventer stor tilstrømning til vores hyggelige og uhøjtidelige danseaftner.

