Referat: Generalforsamling Middelfart Billedskole
Tid: Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30
Sted: Billedskolen, Teglgårdsparken 116, Middelfart
1 Valg af ordstyrer.
Bo Smith. Som konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed.
2 Formandens beretning
Formanden Anne Hedemann Sørensen aflagde årets beretning.
Omtale af årets mange aktiviteter, og en flot tilslutning til både billedskole forløbet, sommerskolen
og den kreativedag.
Det indgår nu i Kommunen kultur og fritidspolitik, at kommunen skal oprette en kommunal
Billedskole. Bestyrelsen og skolelederen vil samarbejde med kommunen om hvordan Middelfart
Billedskolen kan indgå i disse planer.
Beretningen godkendt.
3 Aflægning af regnskab ved kassereren Merete
Regnskabet blev gennemgået af Bo Smith, som har assisteret med bogføringen.
Regnskabet fremlagt og taget til efterretning.
Budgettet fremlagt og taget til efterretning
4 vedtægtsændringer
Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af § 5.
Nuværende § 5 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for
skolens virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der forpligter skolen
økonomisk.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.
Bestyrelsen fastsætter regler om tilmelding/optagelse og udmeldelse af elever.
Bestyrelsen godkender skolens budget og reviderede regnskab.
Bestyrelsen foreslår at der tilføjes et stk. 2 til § 5, som beskriver tegningsreglerne og at anden
sætning i stk. 1 som konsekvens heraf ændres, således at den nye ordlyd bliver:
§ 5 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk 1.
Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar for skolens virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.
Bestyrelsen fastsætter regler om tilmelding/optagelse og udmeldelse af elever.
Bestyrelsen godkender skolens budget og reviderede regnskab.

Stk 2.
Tegningsret. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med yderligere et
bestyrelsesmedlem. Den daglige drift, herunder indkøb er delegeret til skolens leder.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
To bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Anne Hedemann
Charlotte Saabye Simonsen
Ingen af dem ønsker genvalg.
Opstillede er:
Katya G Kjær
Lena Krusborg
De opstillede er valgt uden afstemning.
6 Valg af 2 suppleanter
Ingen af de nuværende suppleanter ønsker genvalg.
Opstilede er:
Gunnar Krusborg
Simon Lynn-Pedersen
De opstillede er valgt uden afstemning
7 Valg af en revisor
Nuværende revisor Birgitte er villig til genvalg.
Der var genvalg.
8 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer
Uændret 50 kr.
9 Indkommende forslag
Ingen forslag at behandle
10 Eventuelt
Der fremkom en ide om at arrangere udflugter.
Der var tak til Anne Hedemann for hendes år som formand.
Der var velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen konstituere sig.
Mødet slut kl. 21.05
Referat: Bo Smith

