10.02.2019

Visens Venner i Køge
Generalforsamling d. 07. februar 2019.
Inden generalforsamlingen deltog de 29 fremmødte medlemmer i fællesspisning. Derefter bød
formanden velkommen og generalforsamlingen blev indledt med ”Generalforsamlings-sangen”.
Dagsorden i henhold til vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab, ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen og revisorer
7. Eventuelt
Referat:
1. Valg af dirigent
Arndt Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede indledningsvist at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt. Derpå blev dagsordenen godkendt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Erik Lund-Nielsen fremlagde den skriftlige beretning.
Der blev spurgt til og svaret på, hvorfor der ikke var søgt kommunalt tilskud. I de seneste år har
foreningen haft et overskud i samme størrelse som det kommunale tilskud, så foreningen hviler
i sig selv, hvilket overordnet er bestyrelsens ønske. Dertil kommer at tilskuddet nu gives som
en underskudsdækning, og da foreningen hviler i sig selv, ville vi ikke blive taget i betragtning.
Derudover var der ingen bemærkninger til beretningen, der således er godkendt.
Bilag 1 indsat i protokol.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskab blev fremlagt af kassereren Helle Juul Sørensen.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der således er godkendt.
Bilag 2 indsat i protokol.
4. Indkomne forslag
Der var indkommet 3 forslag:
1. Kontingent for 2019 skal være gældende til og med generalforsamlingen i 2020 incl. en
eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Formanden gennemgik årsagen: medlemmerne vil have opnået stemmeret til
generalforsamlingen 2020. Hvis foreningen fortsætter, kan en ny bestyrelse opkræve nyt
kontingent og få penge at arbejde med. Hvis foreningen nedlægges, har foreningens
medlemmer ikke netop indbetalt kontingent til en lukket forening. Forslaget blev vedtaget.
2. Ifølge vedtægternes § 5 skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. For tiden er der 6
medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at den ledige plads ikke besættes.
Formanden gennemgik årsagen: ved seneste vedtægtsændring blev det høje medlemsantal
drøftet men fastholdt. Bestyrelsen på 6 medlemmer arbejder godt og effektivt, så der er ikke
behov for mere end 6 medlemmer. Forslaget blev vedtaget.
3. Med mindre der måtte være andre kandidater til de poster, der er på valg, foreslår
bestyrelsen, at de nuværende medlemmer vælges for ét år.
Referent: Dorte Christiansen
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Forslaget blev vedtaget.
5. Fastlæggelse af kontingent
Formanden fremlagde og begrundede korrigeret budget for 2019, der reducerer resultatet ved
udgangen af 2019. Forslaget blev vedtaget.
Formanden fremlagde derefter budget 2020 i forhold til korrigeret budget 2019. Uændret
kontingent, 200 kr./medlem, blev foreslået og vedtaget.
6. Valg til bestyrelse og revisorer
På valg til
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Nuværende
Helle Juul Sørensen
Winnie Johnsen
Gudrun Kjær
Ingen
Ingen

Nyvalgt
Genvalg
Genvalg
Genvalg
Ikke valgt
Ikke valgt

Periode
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Erik Lund-Nielsen
Kasserer: Helle Juul Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Kurt Stoltze
Bestyrelsesmedlem: Winnie Johnsen
Bestyrelsesmedlem: Gudrun Kjær
Bestyrelsesmedlem: Dorte Christiansen
Suppleanter: Ingen
Valg af revisorer
Lis Kullberg, genvalg
Anni Pedersen, genvalg
Valg af revisorsuppleant
Thorkil Pedersen, nyvalg
7. Eventuelt.
Intet.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for en velgennemført Generalforsamling og ledsagede takken med
en flaske vin.
Formanden sendte bestyrelsen en tak for støtten, han har fået igennem året og for det gode
samarbejde der er i bestyrelsen. Derudover takkede formanden Poul Dahm Andersen for teknisk
bistand til afvikling af generalforsamlingen, ledsaget af en flaske vin.
Det trofaste publikum fik også en stor tak. Kun med deres store opbakning fungerer det hele
tilfredsstillende.
Efter Generalforsamlingen blev der serveret kaffe og småkager.
Referat godkendt:
Køge d. …………..
……………………………………
Arndt Olsen (Dirigent)

Referent: Dorte Christiansen

…………………………………..
Erik Lund-Nielsen (Formand)
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