
Kulturcentret ved HimmeleY skole
Referat af

Generalforsamling
onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.30

på Himmelev skole i Festsalen

0. Præsentation af nuværende bestyrelse. OK.

l. Valg af mødeleder og referent.
Rend Mcircher og Hans Peter valgt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden gav enfuldig beretning over de afviklede atangementer.
Der kom nogle indlæg om de aJholdte arrangementer samtforslag til nye.
Beretningen blev herefter godkendt med applaus.
Herefter uddelte formanden vin, blomster mv. til de, der høvde ydet særlig indsats

medfx danseinstruktion, madlavning, kagebøgning, opscetning af borde og stole mv.
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Kassereren gennemgik ligeledes det kommende års budget.
Efter besvarelse af nogle spørgsmåL, herunder et ønske om, øt farverne på budgettet blev ændret i mere
læsevenlig retning, blw budgettet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommetforsløg.

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

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af Per Nielsen, Helle Hansen, Robert Hansen, Vibeke Holck og Susanne
Møller-Madsen. Per, Helle, Robert og Susanne er villige til genvalg.
Ovennrpvnte blev genvalgt og Anne Aqbrink blev nyvalgt.

7. Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Kai l,{ielsen blev valgt. (Efter generølforsamlingen meldte Helen Bundgaard sig som suppleant.)

8. Yalgaf 2 revisorer og l" revisorsuppleant
Henning von Staffeldt og Rend Mcircher blev valgt til revisorer.
Peter Hintz blev valgt som revisorsuppleant.,

9. Forslag til næste sæson
Green Book (Viggo Mortensen), Lykke Per,
Kapernaum, Dronningen, The Favorite, The House That Jack Built, Astrid (Lindgren),
Van Gogh, gømle klassikere, (Ikke flere om demens.)
Opfordret til at skæve til BiograJklubbens program.
Dans og Lancier søges afiiklet med tidligere start. Undersøges pr. mail.
Vi efterlyser stadigJlere medhjælpere til kagebagning og gerne madlavning

10. Eventuelt
Lancierholdet overrakte en gave til Karen, Lene og Hans Peter.

På generalforsamlingens vegne
Hans Peter Schmidt

Underskrift formand
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