
Kulturcentret ved Himmelev skole 
Indkaldelse 

til 

Generalforsamling 
onsdag den 25. marts 2020 kl. 17.30 

på Himmelev skole i Festsalen 
 

Sæt X i kalenderen og mød op 
 Hvad ønsker du af Kulturcentret? 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

0. Præsentation af nuværende bestyrelse. 

1. Valg af mødeleder og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være  

bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 15/3. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
   Best. foreslår uændret kontingent: 200 kr. for husstand og 100 kr. for enkeltpersoner. 

6. Valg af bestyrelse. 
Bestyrelsen består af Per Nielsen, Helle Hansen, Robert Hansen, Susanne Møller-Madsen, 

Anne Aabrink. Alle er villige til genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Nuværende suppleanter, Kaj Nielsen og Helen Bundgård er villige til genvalg. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
   Nuværende revisorer er Henning von Staffeldt og René Märcher. Begge er villige til genvalg. 

   Der skal vælges en revisorsuppleant. Nuværende er Peter Hintz. Er villig til genvalg. 

9. Forslag til næste sæson 

I små grupper drøftes i 5-10 min. ideer til arrangementer og aktiviteter i den næste 

sæson – nye som gentagelser. En grupperepræsentant fremlægger kort resultatet og 

afleverer et stykke papir herom. Vi modtager også gerne ideer og forslag på vores e-

mail. 

Vi  fremlægger en liste over medhjælpere. Men flere må gerne skrive sig på til fx at 

bage kage, dække bord, hjælpe til i køkkenet med især opvask. Det ville også være 

dejligt om nogen ville melde sig som medhjælpere ved madlavningen. Der er 

efterhånden så mange, der tilmelder sig den fælles spisning, at kokkene i bestyrelsen er 

ved at segne. 

10. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne 
Per Nielsen  

formand 

Tlf.:             2121 5035 

Email:       aogp@kabelmail.dk 

Fællesspisning 
Efter generalforsamlingen - ca. kl. 18.30 – afslutter vi en god sæson med god mad og drikke med Kulturcentret 

som vært. 

Tilmelding senest fredag den 20. marts på e-mail: kulturcentret@gmail.com eller telefon 4029 1138. 
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