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Referat Generalforsamling den 19. marts 2014
Fremmødte: 10 personer
1. V alg af ordstyrer
Formanden Merete Mikkelsen blev valgt
2. Formandens beretning ved Merete Mikkelsen
Formanden gav udtryk for, at det kunne mærkes, at det var de samme lærere, og at
de fungerede som et hold, og der derfor havde været et godt flow i den forløbne
sæson.
På forårsudstilingen, var der ikke, som sædvanligt, blevet valgt én årets kunstner,
men 3 der havde lavet skulpturer i keramik, blandt andet af det skæve tårn i Pisa.
V i har fået lavet postkort af børnenes tegninger og malerier. Disse er blevet
udleveret som reklame for Billedskolen. Så godt som alle kortene blev hurtigt revet
væk.
V i deltog i årets jordbærfestival, hvor vi havde et telt, hvor børnene kunne male
jordbær.
I sæsonens løb har vi haft flere weekendkurser. Senest var det kolografi med Lone,
der har også været malekurser og tegnekurser.
Der har været arrangeret en udflugt til kunstneren Jakob Herskind.
Strib Idrætsefterskole har været på besøg, hvor de har lavet en lille film om
Billedskolen.
Sommerskolen i år var et kursus i animation, hvor deltagerne (børn og voksne)
lavede en tegnefilm, som efterfølgende blev lagt på You Tube.
V i har fået en ny voksenlærer, Külli, som tidligere har undervist børn på
Billedskolen.
V i er ved at få lavet et nyt Logo, som vil blive afsløret på den kommende
Forårsudstilling.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3. A flægning af regnskab ved Kenneth Lynn-Petersen
Kenneth gennemgik regnskabet. Regnskabet vedlægges referatet. V i havde et
underskud på kr. 2.133,55.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag til vedtægtsændringer. Skal sendes til skolens leder senest 14 dage før
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår § 4 ” Bestyrelsens sammensætning” ændret
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Fra: Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Til: bestyrelsen består af 3 - Max. 5
medlemmer.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 10 stemmer for og ingen imod.
5. V alg af bestyrelse
Nuværende bestyrelse:
Formand, Merete Mikkelsen
Kasserer, Kenneth Lynn-Petersen (på valg) villig til genvalg
Referent, Gytte Thykjær (på valg) ønsker ikke genvalg
V alg af 2 suppleanter, nuværende Thor Troest, A asta Petersen (begge villig til
genvalg)
Kenneth blev genvalgt
Øvrige valg: Else Dahl, Thor Troest og Birgit Kring
Suppleanter: A asta Petersen og A nette Jeppesen
6. V alg af 1 revisor, nuværende Charlotte Jacobsen, ønsker ikke genvalg
Martin V ittrup blev valgt
7. V alg af revisor suppleant
Gytte Thykjær blev valgt
8. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer (nuværende 50 kr./ år)
Ingen ændringer
9. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag
10. Eventuelt
Birgit Mau fortalte om projektet ” A ltertavle på Skovgade Plejecenter” .

Referent
Gytte Thykjær
24. marts 2014
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