Generalforsamling 14 September 2016 - kl. 17 – 20

Rundvisning ved kunstner Jens Galschiøt 17 – 18. Herefter fællesspisning, hvor kreds 5 er vært med
en sandwich, en øl eller et glas vin.
18.30 -20.00 Generalforsamling.
DAGSORDEN
1.Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Ændring af vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisor-suppleant
10. Eventuelt.
PS. kreds 5 `vedtægter kan ses under bestyrelsen.

Referat fra GENERALFORSAMLINGEN 14. september 2016
Generalforsamling 14. september 2016

Vi startede med en forrygende rundvisning af kunstner Jens Galschiøt .
Han både provoker og “skubber til os”.
Herefter fællesspisning, hvor kreds 5 er vært med et par stykker smørrebrød fra den lokale brugs.
Da “butikken” også var åbent kom vi først i gang med generalforsamlingen 19.15

REFERAT fra GENERALFORSAMLINGEN
1.Valg af dirigent: Niels Himmelstrup blev valgt
2. Formandens beretning: Godkendt
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
4. Ændring af vedtægter: Generalforsamlingen besluttede at ændre pkt 3. i kreds 5 vedtægter. Disse blev
senere godkendt af generalforsamlingen
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Forslag til budget: Godkendt
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Yvonne Jansdal og Anita Hansen er på valg) Begge ønsker
genvalg. Begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Kirsten Jørgensen og Vibeke Malmos er på valg). Begge ønsker
genvalg. Begge blev genvalgt.
9. Valg af revisor og revisor-suppleant
Britta Sørensen og Mette Eis Hansen ønsker genvalg. Det samme gør revisorsuppleant Linda
Damsted.
Alle blev genvalgt.
10. Eventuelt:
– Der blev takket for gode kurser
– Hvordan håndterer man håndværk og design som billedkunstlærer? Der blev orienteret om de
forskellige mål for billedkunst contra håndværk og design. Der blev orienteret om kursusmuligheder.
– Findes der medlemsskab for par? Ja, se hovedforeningens hjemmeside.
ref. Ulla Englich

	
  

