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              28. Februar 2012. 

 

 

Referat af generalforsamling for Kulturhuset Birkelundgaard den 9. februar 2012, kl. 19.00. 

 

Jørn Jensby bød de ca. 50 medlemmer velkommen til Generalforsamlingen. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent referent og 2 stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Sim Krahl som dirigent. Han blev valgt med akklamation. 

Sim Krahl takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. 

 

Sim Krahl foreslog på bestyrelsens vegne Aase Møller som referent samt 

Jørgen Lind og Carsten Wittus som stemmetællere. 

 

De blev alle valgt med akklamation. 

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt visioner 

og planer 

 

 Jørn Jensby gennemgik bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012. 

 

 I den forbindelse udtrykte han en tak for indsatsen til den øvrige bestyrelse og 

til alle de medlemmer, der frivilligt og trofaste møder op og fiver en hjælpende 

hånd ved foreningens mange arrangementer.  Tak til Steen Kirkegaard 

Erichsen for hjælp med hjemmesiden, udsendelsen af Nyhedsbrevene og 

fremstillingen af foreningens plakater. 

 

 Med hensyn til arbejdet med renovering m.v. af laden udtrykte 

han et håb om, at foreningen får mulighed for at gulvet renoveres og at der 

kommer belysning i laden i 2012. Der har været kontakt til diverse lokale 

håndværksfirmaer, men desværre uden respons. 

 

 Han takkede Kulturforvaltningen og Fru Karen Marie Børsting for godt 

samarbejde i det forløbne år. Takken gjalt endvidere Kulturudvalget og 

Biblioteket for den økonomiske støtte til arrangementerne i 2011 – og til den 

kommende Operaeftermiddag i haven i juni 2012. 

 

Længen bliver flittigt brugt til møder i foreningen og bl.a.Røde Kors, 

Fotogruppen og fremovet til Bogcafé og Filmklub. 

 

 

For yderligere information henvises der til Bestyrelsens beretning for 2011 og 

planerne for 2012. 
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Bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012 blev enstemmingt 

godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

 Foreningens kasserer, Birte Nielsen, fremlagde det reviderede regnskab. 

 

 Hun svarede bekræftende på et spørgsmål om der bliver lavet et regnskab for 

hvert arrangement.  

 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

 

Pkt. 4 Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2012. 

 Kassereren forelagde herefter budgettet for 2012 og foreslog på bestyrelsens 

vegne, at kontingentet fortsætter uændret i 2012. 

 

 Det fremlagte budget og fastholdelsen af et uændret kontingent blev 

enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

   

 

Pkt. 5 Indkomne forslag. 

 

 Der var ikke modtaget forslag til behandling fra medlemmerne. 

 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og enstemmigt 

godkendt. 

 

 I korthed betyder vedtægtsændringen, at rettidig betaling af kontingent for 

kalenderåret er 1. februar. 

 

 Poul Kristensen henviste til, at foreningen foretager renovering af en 

kommunal ejendom, og bad bestyrelsen om den ville undersøge, hvorvidt dette 

forhold bør med i foreningens vedtægter. 

 

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

  

Kasserer Birte Nielsen, sekretær Aase Møller, bestyrelsesmedlem Sonja Malling 

og  suppleant Inger Westermann, der alle var på valg, blev genvalgt med 

akklamation. 

 

Pkt. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

  

Revisor Jørgen Lind og revisor Carsten Wittus blev genvalgt med akklamation. 

Dette var også tilfældet for revisorsuppleant Børge M.Jacobsen. 

 

Pkt. 8 Eventuelt. 

På forespørgsel blev det oplyst, at foreningens dokumenter primært er digitale, 

og at der tages back-up med jævne mellemrum. Hertil kommer, at de 

væsentligste dokumenter findes på foreningens hjemmeside, der løbende 

opdateres. 

 

Dirigenten takkede generalforsamlingen for afviklingen i ”ro og orden”, 

hvorefter formanden ligeledes takkede for den solide opbakning, der er til 

foreningens arbejde og bød de fremmødte på et lille glasbagefter. 

Generalforsamlingen sluttede ca. 20.10. 



 

 

 

3 

 

  

Formand Jørn Jensby   Dirigent Sim Krahl 

 

--------------------------   ------------------------------- 

 

 

Referent: Aase Møller. 

 


