Generalforsamling onsdag den 7. marts kl. 18.30
Middelfart Billedskole (CVR. NR. 21650803)
Referat
Tilstede: Birgit K, Else, Lisbeth, Lone, Ruth, Bo, Kenneth, Annette, Johnna,
Birgit M og Henriette.
Referent: Henriette
Ad 1. Valg af Ordstyrer
Bo Smith blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Ad 2. Bestyrelsens Beretning
Formanden Annette Jeppesen fortalte om årets gang på Billedskolen. Det har været et godt og succesfuldt år
for Billedskolen med den store milepæle 20års jubilæet. Der var ca. 100 gæster til jubilæet, som blev fejret
med flotte taler fra blandt andet Johannes Lundsfryd, som omtalte Middelfart Billedskole som et kulturelt
fyrtårn, de tidligere skoledere og vores nuværende skoleleder.
Der har været ca.48 børn, heraf 15 unge og 21 voksne på hold. Derudover har der været en del Eksterne
grupper (Clay, Vestfyns Husflid og flygtningeforeningen med 25 børn), der har lånt lokalerne. Der har været
holdt weekendkurser i Keramik og Collografi. Billedkunstens dag blev afholdt med stor succes” næse for
kunsten”. De samlede næser (80 stk.) hænger nu flot på Rådhuset. Forårsudstillingen gik igen fint.
Billedskolens lokaler blev flot malet, så de var klar til jubilæet og nye kursister. Vi har i rum 2 fået en ny vask
og i rum 1 en projektor sponsoreret.
Beretningen blev enstemmigt godkendt
Ad 3. Aflægning af regnskab
Kenneth gennemgik det reviderede regnskabet for 2018. Der er et rigtigt flot resultat på 35.852 Dkr.
Ad 4. Indkomne forslag, vedtægter
Der er ingen indkomne vedtægtsændringer.
Ad 5. Indkomne forslag, øvrige
Der var ingen øvrige forslag.
Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter
Bestyrelsesvalg:
På valg var Formanden Anette J, der ikke ønskede genvalg og Henriette B der ønskede genvalg.
Kandidater til de to bestyrelsesposter var:
Henriette Bonde og Lone Ertbølle, der hermed var valgt
Valg af suppleanter
Ole L ønskede ikke genvalg. Lone Ertbølle var netop valgt til bestyrelsen og afgår derfor som suppleant.
Kandidater til de to suppleantposter var:
Lisbeth Jørgensen, der hermed var valgt
Ad 7. valg af revisor
Martin Wittrup, Middelfart Sparekasse blev genvalgt som revisor.
Ad 8. Eventuelt
Birgit og bestyrelsen takkede Anette for et rigtigt godt og givende samarbejde i bestyrelsen de sidste 2 år,
hun har været formand. Hun har været forgangs kvinde for at søge midler til ny projektor og ny vask. Flot!
Kunne svinge penslen også, når det var hvidt på væggene😊 Hun fik 2 gode flasker vin i gave.
De nye undervisere Marianne Thybo og Nadja Lund Schmidt blev præsenteret af Ruth og Lone.

