Referat af generalforsamling
Middelfart Billedskole
31. marts 2008

Ordstyrer: Merete Mikkelsen
Formandens beretning.
Da formanden Anne Hedemann Sørensen er på barselsorlov, var det skoleleder Birgit
Mau, der aflagde årets beretning.
Emner:
‐ lejemålet, nuværende og fremtidig status.
‐ Hold på billedskolen denne sæson, med blanding af aldersgrupperne.
Derfor overvejes det om der kan laves et særligt hold for de ældste.
‐ Lærerstaben, har været fast, med en enkelt orlov hvor undervisningen blev
varetaget af vikarer.
‐ Sommerskolen 2007, med 3 værksteder, blev afsluttet med udstilling på
Middelfart bibliotek på kulturøen.
‐ Forårsudstilling hvor årets kunstværk blev afsløret, det var Emma Kirks
glaskunst.
Beretning taget til efterretning
Regnskab og budget.
Regnskabet fremlagt og taget til efterretning.
Budgettet fremlagt og taget til efterretning.
Ide om at søge sponsorstøtte til den kreative dag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kurt Madsen og Anne Sørensen er på valg
Kurt Madsen ønsker ikke genvalg
Opstillede:
Anne Sørensen er villig til genvalg
Charlotte Saabye Møller stiller op.
Valg af suppleanter
Pauline er på valg, og har ikke tilkendegivet at hun genopstiller.
Opstillede:
Külli Souitso
Kurt Madsen

Valg af en revisor.
Nuværende revisor Birgitte er villig til genvalg.
Er genvalgt.
Fastsættelse af støttekontingent
Drøftelse af dette begreb, der ikke bruges i dag. Herunder alternative muligheder for
sponsorstøtte til konkrete aktiviteter, og andre konkrete muligheder for støtte.
Det besluttes at kontingentet er uændret.
Der er ingen indkomne forslag.
Eventuelt
Folderne for den kommende sæson og sommerskolen blev kort præsenteret.
Holdene starter kl. 15, det blev kort drøftet om tidspunktet passer, og for dem der går i
SFO passer det meget godt. Mens de børn der skal køres, har forældrene opgave med at
køre dem. Det er også meget passende at stoppe kl. 17, derfor fastholdes tiderne.
Der er en forældre der har henvendt sig til TV2 fyn, og har foreslået at de dækker
forårsudstillingen.
Stiftstidende havde en fin omtale af billedskolen tidligere.

Mødet slut kl. 20.20
Referent: Bo Smith

