Dato og sted
Mantziusgården, Galleriet
D. 16. juni 2020

Deltagere
7 fremmødte (heraf 5 fra bestyrelsen)

Agenda
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Fremlæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen - §5 sidste sætning ændres fra ”Den ordinære generalforsamling
afholdes marts/april og skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i
lokale blade og ved skriftlig indkaldelse til bestyrelsen.” til ”Den ordinære
generalforsamling afholdes marts/april og skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved
annoncering i et eller flere lokale medier og ved skriftlig indkaldelse til bestyrelsen.”
b. Forslag fra bestyrelsen
i. I §1 ændres ”Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand”
til ”Foreningens hjemsted er hos et af bestyrelsesmedlemmerne”
ii. Forslag fra bestyrelsen - I §10 ændres fra ”Foreningen tegnes af mindst 2
medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Kassereren
kan i økonomiske forhold tegne foreningen alene” til ”Foreningen tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen”
c. Forslag fra bestyrelsen I §9 tilføjes ”Bestyrelsesmedlemmer vælges på
generalforsamlingen, men bestyrelsen kan også ved simpelt flertal supplere sig selv i
løbet af året.”
5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen og suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt

Referat
Ad. 1.
Susanne blev valgt som dirigent
Jens blev valgt som referent.
Begge blev valgt med applaus.
Ad. 2.
Stine gennemgik beretningen.
Sæsonen blev afsluttet inden COVID-19 lukkede landet ned, men generalforsamlingen var planlagt til
efter nedlukningen og er derfor først afholdt i juni måned efter at forsamlingsforbuddet er blevet hævet.
Spørgsmål - har nogle frivillige meldt fra til næste sæson?

Svar - Alle frivillige vil gerne fortsætte næste sæson. (Der mangler svar fra en enkelt)
Ad. 3.
Jesper gennemgik regnskabet.
Det blev godkendt med applaus.
Ad. 4a.
Det er relativt dyrt for foreningen at annoncere generalforsamling i trykte medier. Bestyrelsen ønsker
derfor i stedet at kunne indkalde ved annoncering i relevante Facebook grupper, på hjemmesiden og
lignende. Den nuværende tilskudsaftale med kommunen kræver at vi annoncerer i trykte blade, så vi vil
fortsat annoncere i trykte blade indtil vi får en ny tilskudsaftale.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 4b.
Da foreningen de sidste par sæsoner ikke har haft en formand ønsker bestyrelsen vedtægterne
opdateret således at der er klarhed over hvem der tegner foreningen, selvom der ikke er en formand.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4c.
Da bestyrelsen de sidste par år har oplevet større afgang end tilgang af medlemmer ønsker bestyrelsen
at kunne optage nye medlemmer i løbet af sæsonen når muligheden byder sig i stedet for kun ved den
ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. .5
Maria, Tine og Susanne udtræder af bestyrelsen.
Betina Koed blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Ad. 6.
Christine blev genvalgt som revisor
Ad. 7.
Spørgsmål – hvordan håndterer vi COVID-19 i næste sæson?
Jens opdaterer bagsideteksten på reklame foldere om at man skal holde sig opdateret på hjemmesiden.
Derudover afholder vi bestyrelsesmøde 20. august kl. 19.00 med henblik på at diskutere hvordan vi
håndterer COVID-19.

