Generalforsamling 2017 d. 21. februar 2017
Referat
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Aflægning af regnskab ved kasserer Kenneth
4. Valg af bestyrelse
Nuværende bestyrelse:
Formand, Merete Mikkelsen, på valg
Kasserer, Kenneth L Pedersen T
Thor Trost, på valg
Birgit Kring
Else Dahl
Valg af 1. suppleant, nuv. Annette Jeppesen
Valg af 2. suppleant, nuv. Henriette Bonde
5. Valg af revisor (nuværende Martin Wittrup)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Skoleleder Birgit Mau bød velkommen til generalforsamlingen
Ad 1.
Bo valgtes til ordstyrer og konstaterede generalforsamlingens legalitet
ad 2.
I formandens fravær aflagde Birgit Mau beretning og omtalte bl.a. den meget
vellykkede forårsudstilling i Østergades forsamlingshus. Ligeledes den
succesfulde deltagelse i Billedkunstens dag’s arrangement, hvor Middelfart
Billedskole vandt den prestigefulde konkurrence. Videre nævntes, at der havde
været 27 deltagere til papirklipdagen, at der til undervisningens begyndelse i
september var tilmeldt 49 børn og unge og 30 voksne. To af deltagerne havde
opnået kommunalt tilskud til kursusafgiften, og tre deltagere havde fået tilskud
fra Flygtningehjælpen. Der er indkøbt et nyt registreringsprogram, der
administreres af Henriette. Der er fra Støtteklubben modtaget kr. 12.000- til
indkøb af en ny presse. Billedskolen har måttet tage afsked med Louise Seirup,
der på grund af arbejdsforpligtelser ikke længere vil kunne afse tid til at
undervise på Billedskolen. Ole Lambertsen har overtaget Louise Seirups hold.
Beretningen godkendtes.

ad 3.
Gennemgangen af regnskabet blev af Kenneth overladt til Bo Smith, som
detaljeret gennemgik regnskabet efter at have omdelt det skriftlige regnskab.
Årets overskud er på kr. 4.799,70 og egenkapitalen på kr. 30.306,88.
Regnskabet godkendtes og blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.
ad 4.
Merete og Thor Troest ønskede ikke genvalg. Annette Jeppesen valgtes til
formand og Henriette Bonde til nyt bestyrelsesmedlem. Til nye suppleanter
valgtes Mette Jørgensen og Lone Ertbølle.
ad 5.
Martin Wittrup genvalgtes til revisor.
ad 6.
Der var ikke indkommet forslag
ad 7.
Ingen ønskede ordet under Eventuelt

Den nye Bestyrelse
Formand Annette Jeppesen
Kasserer Kenneth L Pedersen
Best. medlem Birgit Kring
Best. medlem Else Dahl
Best. medlem Henriette Bonde

sup. Mette Jørgensen
Sup. Lone Ertbølle, Sekretær

