Taastrup Kunstforening Poppel Alle 12 2630 Taastrup

REFERAT
GENERALFORSAMLING
Fredag d. 18. september 2020 - kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter,
Koncertsalen, Poppel Alle 12
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Jane Skovbo blev valgt.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen på grund af corona situationen i Danmark ikke kunne
afholdes inden udgangen af april måned jf. vedtægterne. Afholdelse af generalforsamlingen her i
september 2020 betyder dog ikke, at beslutninger er ugyldige, når øvrige frister i vedtægterne er
overholdt.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Dorthe Nielsen aflagde beretning – vedlægges. Godkendt uden bemærkninger.
Forelæggelse af revideret regnskab 2019 samt fremlæggelse af budget for 2020
Torben Olsen aflagde regnskab for 2019 og budget for 2020 – vedlægges. Godkendt uden
bemærkninger.
Behandling af eventuelle forslag
Ingen forslag.
Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Uændret kontingent godkendt
Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er:
- Dorthe Nielsen – modtager genvalg,
- Philippe Christensen (1-årig periode) – modtager ikke genvalg,
- Inge Hartmann-Nielsen (2-årig periode) – modtager ikke genvalg,
- Vakant fra generalforsamlingen 2019 (2-årig periode)
Katrine Mørck modtog valg. Philippe Christensen besluttede at fortsætte, da der ikke var andre
kandidater og modtog valg.
Vakant bestyrelsespost for 2 årig periode.
Valg af 2 suppleanter
- På valg er Rena Klarskov Pedersen – modtager ikke genvalg og Katrine A. Mørck - modtager valg
til bestyrelse.
Rena K. Pedersen besluttede at fortsætte som suppleant, da der ikke var andre kandidater og
modtog valg.
1 vakant suppleantpost.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
- Jette Heinze modtager genvalg som revisor og Helena Heinze modtager genvalg som
revisorsuppleant 9.
Jette Heinze og Helena Heinze modtog valg.
Eventuelt – ingen bemærkninger. Under generalforsamling blev uddelt 8 fl. vin til medlemmer, der
har skaffet nye medlemmer.

Dorthe Nielsen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet.
Referent: Britta Struer, Taastrup, den 5.10.20
Dato:

Dato:

_______________________
Dorthe Nielsen, formand

_______________________
Jane Skovbo, dirigent

