
Generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.00,  

Middelfart Billedskole. Referat Nr. 35. 

Tilstede:         Birgit K, Else, Lisbeth, Lone, Bo, Marianne, Dorte, Simon, Nadja   

                        Birgit M og Henriette. 

Fraværende:  Kenneth. 

                                  Referent:         Henriette. 

Ad 1. 

Lone blev valgt som ordstyrer. 

 

Ad 2.  

Formanden Lone fortalte om året på MB i billeder på projektoren. Året har igen været et godt år med masser 

af gode kurser og arrangementer. Keramikkursus blev afholdt i februar udover de daglige kurser, som har kørt 

i foråret. Billedkunstens dag forløb godt trods dårligt vejr. Forårsudstillingen blev gennemført med stor succes, 

størst antal besøgende nogensinde(275pers.). Der var desværre for få tilmeldinger til sommerskolen. Efter 

sommerferien trådte både underviserne og bestyrelsen i arbejdstøjet og der blev løst en masse gode opgaver i 

fællesskab både ude og indendørs. Formanden roste det gode samarbejde og at vi gør hinanden gode! MB 

deltog også i Middelfart Juleby i 2019 med succes og hygge trods det dårlige vejr.  

Formanden pointerede, at fremtiden tegner lys med en rigtig god lærerstab bestående af Birgit, Marianne, 

Nadja og Simon. Desværre stopper Dorte som voksenunderviser. 

Formanden selv, Nadja og Birgit vil fortsat arbejde med mere synliggørelse af MB. 

 

Ad 3. 

Bo gennemgik regnskabet for 2019. Det ser fint ud. Årets resultatet er -20 Dkr.  

 

Ad 4. 

Der er ingen indkomne vedtægtsændringer. 

 

Ad 5. 

Der var ingen øvrige forslag. 

 

Ad 6. 

Formanden Lone og bestyrelsesmedlem Henriette B var ikke på valg. Kasserer Kenneth Lynn- Pedersen, 

Birgit Kring og Else Dahl var på valg og ingen af disse ønskede genvalg. Mange tak for indsatsen til alle 3! 

Kenneth Lynn-Pedersen stillede dog op som suppleant og blev valgt. Lisbeth Jørgensen, Susanne Bai Jensen 

og Lene Rasmussen blev valgt ind i bestyrelsen.  

 

Ad 7. 

Martin Wittrup, Middelfart Sparekasse blev genvalgt som revisor. 

 

Ad 8. 

Der var ikke noget under evt. 

 

Efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Den nye bestyrelse konstituerede sig og er som følgende: 

Formand: Lone Ertbølle 

Kasser: Lene Rasmussen 

Medlemmer: Susanne Bai Jensen, Lisbeth Jørgensen og Henriette Bonde. 

Suppleant: Kenneth Lynn Pedersen 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag d. 9.marts kl.17.30 på Ronæs Strand Camping.  


