
Kulturcentret ved Himmelev skole
R-eferat

af den udskudte

Generalforsarnling
onsdag den 16. september 2A20 kl. 17

på Himmelev skole i Festsalen
Med øfstønd og i henhold til Corona retningslinjerne.

Dagsorden ifølge vedtaegt:
Præsentation af nuværende bestyrelse.
Valg af mødeleder og referent.

Rend Mcircher valgt som mødeleder og Hans Peter Schmidt som referent

Bestyrelsens treretning for det forløbne år.
Per aflagde beretning, som efterfølgende blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det komrnende år.
Lene Buch aflagde regnskabet, der havde været udsendt. Det blev godkendt.

Ligeledes blev Budget 2020 fremlagt og godkendt

tsehandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommetforslag.

Fastsættelse af kontingent.
Best. foreslår uændret kontingent: 200 kr. for husstand og 100 kr. for enkeltpersoner.
Kontingent ve dtaget uændret.

6. Valg af bestyrelse.
Per Nielsen, Helle Hansen, Susanne Møller-Madsen, Anne Aabrink er villige til genvalg.
Robert Hansen ønsker ikke at stille op igen. Bestyrelsen foreslår i stedet Helen Bundgaard.

Genvalg af Per Nielsen, Helle Hansen, Susanne Møller-Madsen og Anne Aabrink.
Nyvalg af Helen Bundgaard.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Genvalg af Kaj Nielsen og nytalg af Birgit Christensen.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Henning von Staffeldt og Renå Mcircher blev genvalgt til revisorer.
Peter Hintz blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Forslag til næste sæson
Drøftelse af forslag fra medlemmerne.
Gode forslag til arrangementer modtages altid.
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 onn nogen ville
melde sig som medhjælpere ved madlavningen.
Der kom ikke rigtigt noget frem. Medlemmerne opfordres til at indsende forslag på mail
Flere slvev sig på listen til bagning af kager. Takfor det.

Formanden overralcte takkegaver til dem, der havdeydet en ekstraordinær indsats.
Ligeledes overraktes en gaye til afgående besQrrelsesmedlem, Robert Hansen.

På generalforsamlingens vegne
Hans Peter Schmidt

Referent
Underskrift mødeleder Underskrift formand
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