Referat
Referat fra generalforsamling den 3. oktober 2019
Antal fremmødte: 11

1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen
Bestyrelsen foreslår Bent Mathiesen som dirigent – valgt
Bestyrelsen foreslår Benny Knudsen som referent – valgt
Dirigenten takkede for valget og overtog ledelsen af generalforsamlingen.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved annonce i lokalavis den 18/9.
Skal iflg. vedtægterne ske senest 10 dage før generalforsamlingsdato.

2. Beretning fra bestyrelsen
Dirigenten gav ordet til formanden, Allan Blak
Se beretningen i bilag (2 sider).
Det blev tilføjet at julemarkedets boder er tænkt opstillet på græsplænen foran stalden, så
gæsterne går rundt på perlestensområderne.
Med støtte fra ELRO fonden har klosteret fået etableret et offentligt toilet i hjørnet i den røde
bygning nærmest vejen.
Der er tanker om at rykket festspillet så nogle forestillinger kan falde på ELRO-dage 2020. De
ligger i pinsen (29. maj – 1. juni).
Vandhanen ved den gamle sokkel til svinestanden er fjernet. Vand kan hentes fra samlebrønd i
hegnet ved grusvejen i parken, hvor der tidligere er hentet vand til boderne.
Flere roser til den fine og omfattende beretning.

3. Beretning fra udvalg
Der er i øjeblikket ingen aktive udvalg.

4. Fremlæggelse af regnskab
Årets regnskab og balance blev uddelt og gennemgået af kassereren, Ulla. H. Knudsen
Regnskab blev godkendt med roser.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår justering af kontingentet til kr. 200,- pr. år for enkeltmedlemmer og kr. 350,for 2 voksne og børn under 18 år på samme adresse. Træder i kraft ved regnskabsår 2020 –
2021.
Vedtaget.

7. Valg af formand
Formand (valg i lige år – derfor valgt for 1 år): Allan Blak.
Valgt med akklamation.

8. Valg af kasserer
Kasserer (valg i ulige år – derfor valgt for 2 år): Ulla H. Knudsen.
Valgt med akklamation.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Betina Wilfing Pedersen – valgt for 1 år (valg i lige år)
Else Nielsen – valgt for 1 år (valg i lige år)
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Benny Knudsen – valgt for 2 år (valg i ulige år)

10. Valg af formands- og kasserersuppleant
Formandssuppleant:
Kasserersuppleant:

Bent Mathiesen
Else Nielsen

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Som suppleanter blev Morten Wilfing Pedersen og Peter Holm valgt.

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer er Bent Mathiesen og Kurt Helge Andersen, genvalgt
Revisorsuppleant er Lars Kofod-Nielsen.

13. Eventuelt
Før punktet kom kaffe, the og småkager på bordet. Der var behov for noget stimulans.
Der blev talt om festspil 2020, hvor bestyrelsen fortalte at de overvejede en gentagelse af frk.
Nitouche.
Der var tanker om at rykke festspillet frem til at falde sammen med ELRO dagene i pinsen 2020
og derved gøre brug af fondens støttemuligheder. Støvringgaard kontaktes for accept.
Bestyrelsen ville også vejre stemningen for den aktive opbakning til fremtidige aktiviteter.
Julemarked, vinterspil, festspil.
Forslag til at finde nogle annoncesponsorer (f. eks. Dagli’Brugsen Harridslev). Mulighed for PR
støtte fra Nordea fonden. Husk at kontakte 3F og andre foreninger, når festspil 2020 bliver til
alvor. Forskellige former for støtte og hjælp kan honoreres med fribilletter.
Gerlev Enslev sparekasses fond (Jutlander bank). Mere snak om fonde.
ELRO fonden arbejder på at lave en grejbank med bl.a. lys- og lydudstyr. Udlånes gratis til
medlemmer af grejbanken. Pt. Kr. 500,- pr. år for et medlemskab.
En generel snak om omfanget af arbejdet ved gennemførelse af et arrangement. Overvejelser
om forsikringer. Hvordan foreningen bør være forsikret skal tjekkes via DATS. Der er også
andre myndighedskrav, foreningen skal forholde sig til.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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