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Referat af
Generalforsamlingen

onsdag den 30. marts 2022kL.17.30
på Himmelev skole i Festsalen

Præsentation af nuværende bestyrelse samt samarbejdspartnere.
Udført

Valg af mødeleder og referent.
Renå og Hans Peter valgt.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Anne afgav bestyrelsens beretning via PowerPoint med billeder. Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 samt budget for 2022.
Regnskab og budget blev gennemgået afLene som kasserer. Godkendt med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag.
B es tyr els en fremlagde forslag til v edtæ gts ændringer.
Vedtægtsændringerne blev godkendt bidfor bid, hvorefter den samlede vedtægtsændring
blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent.
Best. foreslår uændret kontingent: 200 kr. for husstand og 100 kr. for enkeltpersoner.
Det blev vedtaget uden bemærl<ninger.

6. Yalg af bestyrelse.
Anne Aabrink, Helle Hansen, Susanne Møller-Madsen, Helen Bundgaard og Jette Andersen er
på valg.
Helen Bundgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen. Øvrige blev genvalgt.
Randi Pelck blev nyvalgt til bestyrelsen.

Yalg af 2-4 suppleanter til besfyrelsen.
Kaj Nielsen og Per Nielsen er på valg.
Begge blev genvalgt. Hanne Maxen blev nlvalgt.

Yalgaf 2 revisorer og L revisorsuppleant
Nuværende revisorer er Henning von Staffildt og Rend Mrircher, som begge er på valg.
Der skal vælges en revisorsuppleant. Peter Hintz er på valg.
Alle blev genvalgt som her nævnt.

9. Forslag til næste sæson
Forslag blev drøftet i grupper rundt ved bordene. Forslagene blev efterfølgende afleveret til
bestyrelsen, som tager dem med i planlægningenfor næste sceson.

Bestyrelsen modtager gerne løbende forslag på kulturcentrets mailadresse
kul tur c e n tr e t@ qmøi l. c o m.

Me dhælp erl i sten b I ev aj ourført.

F ormande n ov eru akt e v in gav e r.

På generalforsamlingens vegne
Hans Peter Schmidt

Referent
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