
Kulturcentret ved Himmelev skole
Referat af den udskudte

Generalforsamling
onsdag den 8. september 2A2l kI. 17

på Himmelev skole i Festsalen

Dagsorden ifølge vedtægt:

Præ sentation af nuværende be styrel se samt samarbej dspartnere.

Valg af mødeleder og referent.
Rend Mårcher valgt som mødeleder og Hans Peter Schmidt valgt som referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden dgav beretning ledsaget af PowerPoint billeder. Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 samt budget for 2021,
Regnskab udsendt som bilag til dagsordenen.

Kassererenfremlagde og kommenterede det underskreyne regnskab, som herefter blev godkendt.
Kassererenfremlagde og kommenterede bestyrelsens budgetfor 2021, som derefter blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være indsendt inden den 2518.

Der var ikke indkommet forslag.

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

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

Yalg af bestyrelse.
Per Nielsen ønskede ikke genvalg. Til bestyrelsen valgtes herefter Helle Hsnsen, Susanne Møller-Mødsen, Anne
Aubrink, Helen Bundgøard og som nyt medlem Jette Borre Andersen.

Yalgaf 2 suppleanter til bestyrelsen.
Kuj lYielsen og Per l{ielsen blev valgt.

Yalgaf Zrevisorer og I revisorsuppleant
Henning von Støffeldt og Rend Mrircher blev genvalgt som revisorer.
Peter Hintz blev genvalgt som revisorsuppleant.

Forslag til næste sæson
I små grupper ved bordene 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 har fremlagt en liste over medhjælpere. Men flere må gerne komme og skrive sig på til fx at bage
kage, dække bord, hjælpe til i køkkenet.

Grupperne afleverede defremkomneforsløg, der vil blive offentliggjort påvores hjemmeside samtidigt med det
un d er s kr ev n e r efer at. M e d h æ lp er listen b I ev aj o urfø r t.

Eventuelt
F orm an den ov err akt e t akkegav er.

forsamlingens vegne
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Hans Peter Schmidt
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