
Kulturcentret ved HimmeleY skole
Referat

af

Generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018 kl. 17 .30

på Himmelev skole i Festsalen

Referat:

0. Præsentation af nuværende bestyrelse. OK.

Valg af mødeleder og referent.
Renå vølgtes til mødeleder og Hans Peter til referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Per gennemgik alle arangementerfor 2017 + foråret 2018. Beretningen blev herefter godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år.
Lene gennemgik det reviderede årsregnskab, der efterfølgende blev godkendt.
Ligeledes fremlagde Lene det kommende års budget, der også blw godkendt.

Behandling af indkomne forslag.
Der yar ingenforslag.

Fastsættelse af kontingent.
Best. foreslår uændret kontingent: 200 kr. for husstand og 100 kr. for enkeltpersoner.
G odkendt uden ændringer.

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen bestar af Per Nielsen, Helle Hansen, Robert Hansen, Vibeke Holck og Hanne
Maxen. Alle er på valg og er villige til genvalg.

Alle blev ger»algt.

7 . Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Nuværende suppleanter Susanne Møller-Madsen, Kaj Nielsen. Begge villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.

8. Yalgaf 2 revisorer og L revisorsuppleant
Nuværende revisorer er Henningvon Staffeldt og Peter Hintz, der begge er villige til genvalg.
Der skal vælges en revisorsuppleant. Nuværende er Renå Mcircher. Villig til genvalg.
Der var genvalg på alle poster.

9. Forslag til næste sæson
Drøftelse af ideer til arrangementer og aktiviteter i den næste sæson - nye som
gentagelser. Vi modtager gerne ideer og konkrete forslag på vores e-mail.
Vi har oprettet en liste over medhjælpere, men modtager gerne flere.
Forsløg : Spillemandsmessen gentqges.

Film : " Vores livsferie ". " Chur chill ". " Frantz ".

10. Eventuelt Intet.

På generalforsamlingens vegne
Hans Peter Schmidt

Referent

Efter generalforsamlingen var der uddeling af gaver til instruktører og medhjælpere
samt festmiddag med efterfølgende folkedans.
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