Generalforsamling onsdag den 28. februar kl. 19.30,
Middelfart Billedskole.
Referat
Tilstede: Birgit K, Else, Mette F, Lone, Ruth, Dorte, Ole, Kenneth, Annette, Mette J, Birgit M, Henriette.
Referent: Henriette
Ad 1. Valg af ordstyrer
Birgit M blev valgt som ordstyrer.
Ad 2. Formandens Beretning
Formanden Annette Jeppesen fortalte om årets gang på Billedskolen. Det har været et godt og aktivt år for
Billedskolen. Der har været ca. 50 børn, heraf 15 unge og 18 voksne på hold. Hun nævnte en del
højdepunkter som
3 nye drejeskiver sponsoreret, nyt bookingprogram Club Commander, stor succes med Billedkunstens dag,
forårsudstillingen, sommerskolen (20 børn deltagende). Rum 2 og andre lokaler har fået en bedre indretning.
2018 er godt i gang med kurser og forberedelse til Billedkunstens dag og forårsudstillingen.
Ad 3. Aflægning af Regnskab
Regnskabet for 2017 blev gennemgået. Der er et underskud på -9.492. Det ser allerede nu ud til at 2018 bliver
bedre økonomisk set.
Det blev besluttet at hæve elevbetalingen fra september 2018
Voksne, for ½ år = 36 lektioner, 1450 kr. inkl. gebyr
Børn og unge for ½ år, 700 kr. inkl. gebyr. For et helt år 1350 kr. inkl. gebyr
Ad 4. Valg af bestyrelse og suppleanter
Til bestyrelsen blev Kenneth Lynn Pedersen valgt som kasserer igen.
Som menige medlemmer af bestyrelsen blev Birgit Kring og Else Dahl valgt ind i bestyrelsen igen.
Lone blev valgt som 1. suppleant og Ole Lambertsen som 2.suppleant.
Ad 5. Valg af Revisor
Martin Wittrup, Middelfart Sparekasse blev genvalgt som revisor.
Ad 6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag før mødet.
Ad 7. Eventuelt
Birgit M kom med et forslag om at hædre en elev Aya Winther Pedersen, som har gået på skolen i 8 år. Det
blev vedtaget at hædre Aya til forårsudstillingen med en lille tale og gave, som Birgit står for.
Kenneth kom med et forslag. Kan en gruppe mennesker låne Billedskolens lokaler f.eks. tirsdag til at male i
mod lidt betaling og hvordan styrer man dette? Der tænkes over det til næste bestyrelsesmøde.
Henriette foreslog, om man skulle lave nogle kursusforløb for børn og unge i maj- og juni-måned. Lone
foreslog, at det måske skulle være mere projektorienteret. Der tænkes over det til næste bestyrelsesmøde.
Tak for et godt møde!

