SØLLERØD KUNSTFORENING
________________________________________________________________________________________________________________________

14. februar 2010

Referat af Søllerød Kunstforenings ordinære generalforsamling den
8 februar 2010, kl.19,30 på Havartigården
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af det årlige kontingent
Valg til bestyrelsen . Jørgen Langebæk og Ole Dahl-Petersen er på valg
Valg af revisor og revisorsuppleant
Ændringer af foreningens vedtægter
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad.1 valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kai Kristensen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og kunne derfor
erklære generalforsamlingen for lovlig.
Der var mødt 74 af foreningens 230 medlemmer.
Ad 2 formandens beretning (som er vedhæftet dette referat)
Formanden, Ole Dahl-Petersen fremlagde formandsberetningen og nævnte Ida Hjalmsrud der er
nyvalgt repræsentant for kommunens kulturelle foreninger i kommunens Folkeoplysningsudvalg.
Ida Hjalmsrud presenterede sig .
Der var ingen bemærkninger til formandsberetningen som blev godkendt.
Ad 3 Kassererens beretning
Da kassereren var blevet syg fremlagde formanden regnskabet for 2009 og budgettet for 2010,
som blev udleveret til deltagerne. Der er et overskud på kr. 18.412,44 ( 2008: kr. 1.459,75 ), som
overføres til foreningens egenkapital. Som nævnt i formandsberetningen er det ikke meningen at
foreningen skal oparbejde en formue, og bestyrelsen vil i planlægningen af det kommende års
arrangementer tage hensyn til dette. Fra forsamlingen kom der forslag om at bruge flere penge på
indkøb af kunst, men kommunens driftstilskud til foreningen kan ikke benyttes til dette formål.
Foreningens revisor roste foreningens kasserer for den måde, han har ført regnskabet på.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet for 2010.
Ad 4 Fastsættelse af det årlige kontingent
Det blev foreslået at hæve kontingentet med kr. 50.- for enkeltmedlemmer og kr.100.- for
parmedlemmer for at øge beløbet til indkøb af kunst til udlodning. Det var der dog ikke flertal for.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2011 på kr. 200.for enkeltmedlemmer og kr. 300.- for parmedlemmer.

Ad 5 valg af bestyrelsesmedlemmer
Ole Dahl-Petersen og Jørgen Langebæk er på valg og er villige til genvalg for en 2- årig periode.
De blev valgt.
Rikke Grut udtræder af helbredsmæssige årsager af bestyrelsen men er stadig tilknyttet
bestyrelsen som ad hoc medlem.
Shirley van Straaten indvalgtes i bestyrelsen og overtager posten som sekretær.
Ad 6.Valg af revisor og revisorsuppleant
Niels Brüel blev genvalgt som revisor og Ulrik Støttrup-Andersen som revisorsuppleant.
Ad 7.Ændring af foreningens vedtægter
Det udsendte forslag diskuteredes, og der var enighed om, at der var sket en væsentligt
forsimpling af vedtægterne. Der var enkelte medlemmer, der ønskede, at den i # 7 fjernede passus
om valg i lige og ulige år ikke bør fjernes. Der var dog ikke tilstrækkelig stemning for dette.
Forslaget skal i henhold til vedtægterne før godkendelse behandles på en ekstraordinær
generalforsamling, da der ikke var 2/3 af medlemmerne til stede ved den ordinære
generalforsamling. Der er allerede indkaldt til denne den 16 februar kl.19.
Ad 8 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
Ad 9 Eventuelt
Intet
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20.40
Derefter var der et flot musikindslag med 4 blokfløjtenister fra Rudersdal Musikskole.
Efter en kort pause var der udlodning af 13 hovedgevinster ,13 til stede gevinster og en
hvervegevinst. De hovedgevinstvindere der ikke var tilstede kan afhente det vundne hos
formanden, tlf. 45 89 01 73.
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