REFERAT AF GENERALFORSAMLING
i Taastrup Kunstforening Tirsdag d. 9. april 2019 - kl. 19.30
Taastrup Kulturcenter, Kultursalen, Poppel Alle 12
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Jane Skovbo blev valgt med applaus.
2. Formandens beretning
Formand Charlotte Brandt holdt beretning som efterfølgende blev godkendt uden spørgsmål.
3. Forelæggelse af revideret regnskab 2018 samt fremlæggelse af budget for 2019
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kasserer Torben Olsen og godkendt med applaus.
Budget for 2019 blev ligeledes gennemgået af kassereren og taget til efterretning.
4. Behandling af eventuelle forslag
Foreningen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
- Philippe Christensen blev valgt for en 1 årig periode (Charlotte Brandt fratræder i utide).
- Britta Struer blev valgt for en 2-årig periode.
- Torben Olsen blev genvalgt for 2-årig periode.
- Pia Pust blev valgt for en 2-årig periode.
- Vakant fra generalforsamlingen 2018 (1-årig periode) blev ikke besat.
7. Valg af 2 suppleanter
- Rena Klarskov Pedersen blev genvalgt og Katrine Mørck blev valgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jette Heinze blev valgt til revisor og Helena Heinze blev valgt til revisorsuppleant
9. Eventuelt
Når medlemmer skaffer nye medlemmer eller sponsorer modtager medlemmet en flaske vin. Der
blev på generalforsamlingen uddelt 8 flasker vin for at skaffe nye medlemmer og sponsorer siden
generalforsamlingen i april 2018.
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Under generalforsamlingen blev der budt på en kop kaffe/te og kage. Der var mulighed for at købe Øl/vand.
Efter generalforsamlingen sluttede vi aftenen med at bortlodde 35 kunstværker, som kunstforeningen ejer.
Nogle af værkerne, der blev udloddet, er købt af kunstnerne i forbindelse med udstillinger, og andre værker
er doneret til foreningen af bl.a medlemmer af foreningen.

Godkendelse af referat:

Dato: ________________________

Dato: _______________________

______________________________
Charlotte Brandt, Formand

____________________________
Jane Skovbo, Dirigent

d. 9. april 2019/Dorthe Nielsen, Referent
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