
MIDDELFART BILLEDSKOLE 

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 

Generalforsamling d. 16. marts 2015  

Dagsorden: 

1.  Valg af ordstyrer 

2.  Formandens beretning 

3.  Aflæggelse af regnskab 

4.  Valg af bestyrelse 

5.  Valg af revisor 

6.  Indkomne forslag 

7.  Eventuelt 

Ad 1  Formanden valgtes. 

Ad 2  Formanden, Merete Mikkelsen, indledte sin beretning med at konstatere, 

         at Billedskolen går godt.  

Vigtigste begivenheder og nye tiltag: 

- I 2014 havde Billedskolen økonomi til at ansætte rengøringshjælp, 

nemlig Klea. 2 timer hver 14. dag til støvsugning og vask af gulve, samt 

støvsugning af stole. Den daglige oprydning står eleverne selv for. 

- Skolen supplerede med endnu et voksenhold med 13 kursister, torsdag 

aften som Külli påtog sig. 

- Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen udvidet til 5 personer 

- Billedskolen fik nyt logo 

- Der blev tilbudt et 6 ugers tegnekursus for unge med Lotte. 

- Årets kunstværk udført af Frida Lillelund Jacobsen 

- Nyt logo blev afsløret, hvor man havde kombineret dele fra forskellige 

elevforslag. 

- Altertavle til Skovgadens plejecenter over temaet ”Lysets engel går med 

glans” indviedes den 1. søndag i Advent under stor bevågenhed, også fra 

pressens side 

- Førstehjælpskursus, for bestyrelse og lærere. Desværre råder 

Billedskolen ikke over en hjertestarter. Den nærmeste befinder sig på 

Hyllehøjskolen, men den er låst inde, når skolen er lukket 

- Billedskolen har god Pressedækning, og en fin opdateret hjemmeside, 

hvilket vi er glade for. 

- Billedskolen har modtaget to fine computerborde og fire stole som gave 

 fra ”SIS skolemøbler” (et privat firma i Middelfart) 



- Billedskolen har modtaget 2 stationære computere af Middelfart 

Sparekasse, da hele personalestaben skulle have nye.  

- Billedskolen har modtaget 12.000 kr. fra Nordea Fonden til indkøb af 

animations kameraer og bærebare computere 

Formandens beretning godkendtes enstemmigt. 

 

Ad 3- Regnskabet forelagdes af kassereren, Kenneth, der fastslog, at 

         Billedskolen har en god økonomi med et overskud for året på  

         kr. 15.042,97. Videre nævnte Kenneth, at det var et overkomme        

ligt arbejde at være kasserer, da Bo og Birgit gjorde det meste af 

arbejdet. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 

Valg af bestyrelse  

Ad 4- Formanden Merete, Thor og bestyrelsessuppleanter (Aasta og 

Annette) var på valg (Aasta ønskede at trække sig) 

Merete Mikkelsen blev genvalgt som formand, Thor blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlem. 

Ad 5 -Annette blev genvalgt og nyvalgt blev Henriette Bonde fra 

onsdagsholdet 

Martin Wittrup fra Middelfart Sparekasse, blev genvalgt til revisor. 

Ad 6 Der var ingen indkomne forslag. 

Sommerskole forløber i juli måned i Grimmermosehuset. Lone, Külli og 

Birgit fordeler opgaverne imellem sig. 

Lærerne fik overrakt hver en sort bluse med Billedskolens logo. Endnu en   

form for synliggørelse af Billedskolen.   

Lærerne skal hurtigst muligt have fordelt holdene til den kommende 

sæson, så den kan komme på hjemmesiden, da elever begynder at 

spørge. 

Birgit undersøger Trygfonden for mulighed for opsætning af egen 

hjertestarter 

Efter den formelle generalforsamling samledes de tilstedeværende til et 

glas, rødvin og ost. 

Rekorddeltagelse til Billedskolens GF  - 14 deltagere!! 

         

Thor 19.-3.-2015 

          


