Sdr. Felding Kulturforening
Referat fra Generalforsamling i Sdr. Felding Kulturforening den 20. marts 2018.
Sted: Kultursalen i Hallen. Tid: kl. 19.00
Velkomst ved Lene Schmidt.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
1.a.
Evald Johnsen, blev valgt til dirigent.
2.
2.a.

Valg af stemmetæller.
Holger Madsen og Andreas Jensen blev valgt.

3.
3.a.

Formandens beretning.
I 2017 havde foreningen 87 medlemmer.
Aktiviteter i 2017:
18.03. Inspirationsaften for kvinder. ( 89 betalende deltagere ).
15.09. Fortælleraften. ( Ca. 30 tilhørere ).
13.10. Cafeaften. ( Ca. 60 deltagere ).
03.11. Børneteater. ( Ca. 75 tilhørere til 2 forestillinger ).
03.02. Højskoledag. ( Ca. 80 deltagere ).
Bestyrelsesmøder 6 stk.
Formanden har deltaget i div. repræsentantskabsmøder m.v.
Kopi af formandens beretning er vedhæftet i protokollen.

4.
4.a.

Regnskab.
Det reviderede regnskab blev forelagt af Chr. Mølsted og godkendt.
Kopi af regnskab er vedhæftet i protokollen.

5.
5.a.

Valg til bestyrelse.
Lene Schmidt og Christian Mølsted var på valg.
Lene modtog genvalg.
Christian Mølsted ønskede ikke at modtage genvalg.
Ulla Kristensen og Chresten Jensen blev indvalgt som nye medlemmer af Bestyrelsen.

6.
6.a.

Valg af suppleanter.
Valgt til 1. suppleant Elin Jensen og 2. suppleant Kamma Stougaard.

7.
7.a.

Valg af revisor og revisor suppleant.
Der var genvalg til revisor Ole Pedersen og Svend Erik Kjær blev revisor
Suppleant.

8.
8.a.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

9.
9.a.

Eventuelt.
Lene Schmidt takkede alle frivillige, som har hjulpet ved de forskellige arrangementer, og for opbakning
og fremmøde.
Lene Schmidt takkede Christian Mølsted for de mange års arbejde han har gjort i foreningen, og håber at han
og Birgit vil møde op til kommende aktiviteter og nyde at deltage som menige medlemmer af foreningen.
Christian Mølsted takkede formanden, nuværende og afgåede bestyrelsesmedlemmer, som han har
samarbejdet med i de år, han har siddet i bestyrelsen. Christian synes, at arbejdet med at flytte
foreningen fra Skolegade til Det Legende Hus nu er afsluttet, og at tiden nu er til at lade andre komme til
Der var ca. 27 medlemmer tilstede.

Referat den 25. marts 2018
v/ Leif Nielsen

