Referat af generalforsamling
Middelfart Billedskole
23. februar 2009
Ordstyrer: Merete Mikkelsen
Som konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og
beslutningsdygtighed.
Formandens beretning.
Formanden Anne Hedemann Sørensen aflagde årets beretning.
Emner:
‐ Billedskolens tilbud til børn.
‐ En lille nedgang, som ikke bør give anledning til stor bekymring.
‐ Arrangementerne, Sommerskole og Kreativdag, var en stor succes. Så stor
succes, at pladsen var trang. (Der deltog 42 børn og 21 voksne). Det ser ud
til at forældrene sætter pris på den slags arrangementer.
‐ Lejemålet, nuværende er sikret men jo kun indtil sommer.
‐ Billedskolen har en god stab af skoleleder og underviserer.
‐
‐
‐
‐

Hold på billedskolen denne sæson, med blanding af aldersgrupperne.
Bestyrelsen så gerne en afklaring af lokaleforholdene i den kommende
sæson.
Bestyrelsen så også gerne flere aktive forældre i bestyrelsesarbejdet.
Der har været flere sponsorer i år, dels til et tørrestativ, dels til en
overheadprojektor.

Beretning taget til efterretning
Regnskab og budget.
Regnskabet fremlagt og taget til efterretning.
Budgettet fremlagt og taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Merete Mikkelsen, kasserer (på valg)
Valgt
Herudover består bestyrelsen af følgende som ikke er på valg i år.
Anne Sørensen, formand
Charlotte Saabye Møller

Valg af suppleanter
Suppleanter, Külli Souitso og Kurt Madsen (på valg)
Külli Souitso
Susanne Jagd

valgt
valgt

Valg af en revisor.
Nuværende revisor Birgitte er villig til genvalg.
genvalgt
Fastsættelse af støttekontingent
Det besluttes at kontingentet er uændret. 50kr.
Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændringer.
§ 9 Handler om at præcisere hvem der medlem af billedskolen, og hvordan stemmeret på
generalforsamlingen håndteres.
Bestemmelse om fastsættelse af kontingent på generalforsamlingen.
Ændringen er enstemmigt vedtaget.
§ 11 Handler om hvordan der ændres vedtægter. Forslaget er en mere smidig
forretningsgang.
Ændringen er enstemmigt vedtaget.
Da vedtægtsændringer kræver behandling på to generalforsamlinger jvn.fr. den
nuværende § 11, skal disse to vedtægtsændringer behandles på en efterfølgende
generalforsamling, før de kan træde i kraft.
Eventuelt
Skolelederen gav en kort orientering om de uformelle drøftelser med kommunen
vedrørende de fremtidige lokaleforhold.
Drøftelse om at Billedskolen skal melde ud for sæson 2009‐2010, og hvis lokalerne så bliver
ændrede kan det kommunikeres til forældrene.
Mødet slut kl. 20.00
Referent: Bo Smith

