Referat fra Generalforsamlingen 11.02.2010 på
Bornholms Centralbibliotek.
Fra bestyrelsen deltog: Steen Christensen, Tonny Kofoed, Kirsten SonneAndersen, Birgit Holm Nielsen, Lisbeth Madvig og Ulla-Lise Thim. Axel TeichGeertinger var fraværende.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt forslag til kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Suppleant vælges for 1 år. (jfr. § 4).
Valg af revisor og revisorsuppleant.(Hvert andet år jfr. § 6).
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad 1. Torkild Engell blev valgt til dirigent, og konstaterede generalforsamlingen lovligt
indvarslet.
Ad 2. Formanden aflagde beretning, som herefter blev taget til efterretning.
Ad 3. Tonny fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Han forklarede lidt
om søgning af fonde. 5 havde givet penge i 2009, og nogle havde også givet tilsagn
for 2010. Stor ros til Tonny for det flotte regnskab.
Ad 4. Budget for 2010 kommer ud med negativ beholdning, men der er lidt på
reservekontoen, som kan bruges. Kontingentet forbliver uændret kr. 100 pr. person
Ad. 5. På valg: Steen og Axel, som ikke modtager genvalg til bestyrelsen, men gerne som
suppleanter. Bodil Westergaard, Robert Wilbrandt og Poul Lund blev foreslået til
bestyrelsen, og efter skriftlig afstemning, blev Bodil og Robert valgt. Steen og Axel
blev suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ad. 6. Genvalg.
Ad. 7. Ingen indkomne forslag.

Ad. 8. Et ønske fra et medlem om at vi ikke annoncerer koncerter i avisen for lang tid i
forvejen. Vi vil dog, som hidtil, fortsætte med at annoncere tirsdagen før en weekend koncert. Medlemmerne takkede Steen for hans store arbejde som formand i
mange år. Bestyrelsen takker Steen på næste møde.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen, og
modtog en vingave fra bestyrelsen.
Efterfølgende blev serveret en let anretning, som de fleste fremmødte valgte at sige ja tak
til.
For referat
Birgit Holm Nielsen og
Ulla-Lise Thim

