
Generalforsamling

Onsdag, den 3. april 2019

I Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

13 medlemmer var mødt.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne:

A: Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

B: Forslag til ændring af vedtægter fra Kirsten Koudal.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jane, Birthe og Helga.
Som suppleanter Britta og Anne.

6. Procedure for valg af deltagerrepræsentant (udgår)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant eller valg af statsautoriseret revisor. På valg er 

Hanne, Oda, Kirsten.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

Formanden Birthe Jacobsen bød velkommen.

Ad 1: Dirigent Oda Sinding. Oda Sinding meddelte, at der var lovlig indkaldt.
          Referent: Kirsten Jensen

Ad 2: Formanden, Birthe Jacobsen aflagde beretning og berettede om, at det havde været
en travl sæson, ikke mindst på grund af jubilæet på Trudsholm, som blev en kæmpe 
succes. Der arbejdes på nye tiltag med oprettelse af nye hold og der er etableret kontakt il 
Kirke Hyllinge Bibliotek, hvor der til efteråret forsøges med workshops for børn med 
forældre. 
Der er holdt flere udstillinger af elevarbejder og flere er på vej.
Formandens beretning blev godkendt.
 
Ad 3: Regnskabet gennemgået og godkendt. Fremover vil det separate regnskab til 
kommunen vedr. 10% puljen vedlægges som bilag.
Regnskabet godkendt.



Ad 4: Der var kommet forslag om ændringer af vedtægterne både fra bestyrelsen og fra et
medlem.
Der blev opnået enighed om ændringerne.

Ad 5: Jane Sørensen, Helga Qvistgaard og Birthe Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. 
Britta Blom Andersen er indtrådt som suppleant for Gurli Olsen. Som suppleanter blev 
valgt Anne Lauridsen og Katrine Søgaard Jørgensen. 

Ad 6: Udgår.

Ad 7: Oda Sinding og Hanne Lassen blev valgt som revisorer. Susanne Jørgensen blev 
valgt som suppleant.

Ad 8: Kontingent fortsætter uændret.

Ad 9: Gurli Olsen havde bedt Birthe om at læse et brev op, hvilket hun gjorde.

Oda Sinding takkede for god ro og orden.


