Generalforsamling for Skansespillet
tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00
I Ulsted Gl. Brugs, Købmagergade 4, Ulsted
16 deltagere til Generalforsamling 2017
REFERAT:
1.

Valg af dirigent og stemmetællere
- Bestyrelsen peger på Anders Hind, og han er valgt.
- Det konstateres af dirigent, at Generalforsamlingen er lovlig, så den kan
afholdes.

2.

Aflæggelse af beretning
- Jannie Hvilsted beretter som formanden: ’Skansespillet 2016 blev alt i alt en
kæmpe succes med nye tiltag og mange tilskuere. Det samme kan siges om
julestykket, selvom besøgstallet ikke var overvældende. Nu ses der frem til
sommerspillet 2017, hvor Shrek er en kæmpe satsning med store
forventninger’ (Bilag 1)

3.

Aflæggelse af regnskab
- Torben Skov beretter som kasserer om regnskabet: Alt i alt ser det rigtig
fornuftigt ud med et overskud på 28.205,89 kr. Derved ser det også bedre ud
på kontoen (Bilag 2)
Regnskabet godkendes af alle deltagere til stede.

4.

Fastsættelse af kontingent.
- Der er et forslag om en kontingentændring, hvor det sættes op fra 175 kr. til
200 kr. for individuel medlemskab og fra 400 kr. til 450 kr. for
familiemedlemsskab pr. 1. august 2017.
Ud af 16 deltagere var alle for forslaget, så det vedtages. (Bilag 3)

5.

Indkomne forslag
- Revision af regnskab bliver dyrere ved autoriseret revisor, men taget
foreningens størrelse i betragtning, er brugen af en autoriseret revisor ikke
nødvendig. Derfor bliver det foreslået, at vedtægterne ændres – således at
det kun er et krav, at regnskabet gennemses af en af Generalforsamlingen
valgt revisor.
Paragraf 5 stk. 3 ændres derved fra:
”Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og kasserer, og disse
varetagerforeningens administrative arbejde. Formanden foranlediger
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indkaldt og aflægger beretninger
om foreningens virke. Formanden organiserer endvidere samarbejdet med
eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil. Kassereren
udarbejder budgetter g er ansvarlig for foreningens regnskab, som løber fra
1. januar til 31. december, forestår ind- og udbetalinger, sørger for
regnskabets rettidige revision hos autoriseret revisor, og forelægger det i
revideret stand ved generalforsamlingen.”
Til:

”Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og kasserer, og disse
varetagerforeningens administrative arbejde. Formanden foranlediger
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indkaldt og aflægger beretninger
om foreningens virke. Formanden organiserer endvidere samarbejdet med
eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil. Kassereren
udarbejder budgetter g er ansvarlig for foreningens regnskab, som løber fra
1. januar til 31. december, forestår ind- og udbetalinger, sørger for
regnskabets rettidige kontrol af bilagskontrollanter samt revisor, og
forelægger det i underskrevet stand ved generalforsamlingen. ” (Bilag 4)
-

Som konsekvens af ovenstående er der følgende ændringsforslag til
paragraf 4 stk. 2 punkt 8, som ændres fra ”Valg af 2 bilagskontrollanter” til
”Valg af revisor samt 2 bilagskontrollanter”. (Bilag 5)
Der er enstemmighed om forslaget, som er gældende fra dags dato d. 7.
marts 2017 med nævnte konsekvenser.

6.
a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er:
Jannie Hvilsted (genopstiller)
Vivian Jørgensen (genopstiller)
Berith Raunstrup stiller op
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da Cecilie Norvin udtræder af bestyrelsen pga. flytning.
Susanne Skov (stiller op for en 1 års periode)
Alle nævnte opstillede er blevet valgt ind i bestyrelsen
7.

Valg af 2 suppleanter
Betinna Bjeldbak stiller op
Michelle Knudsen stiller op
Begge nævnte opstillede suppleanter er fra dags dato fungerende
suppleanter – Betinna Bjeldbak som første og Michelle Knudsen som anden
suppleant

8.

Valg af revisor samt 2 bilagskontrollanter
Revisor: Jette Pedersen
Bilagskontrollanter: Kenneth Mortensen og Britta Kjeldgaard

9.

Eventuelt

10.

Godkendelse af beslutningsreferat
Beslutningsreferatet er godkendt af alle 16 deltagere ved Skansespillets
Generalforsamling 2017.

