Generalforsamling 17. Maj 2016. 19.00
Studioscenen
Referat
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vedr. 1
Bestyrelsens forslag: dirigent Henning Hansen og referent Uffe Nørgaard
Begge valg vedtaget. Dirigent godtgjorde, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt
indkaldt.
Vedr. 2
Beretning vedlagt
Vil også kunne findes på www.studio73.dk
Kommentarer fra sal: Ingen
Vedr. 3
Regnskab vedlagt
Foreningen har ved regnskabsåret afslutning en gæld på godt 60.000, som giver en årlig
renteudgift på godt kr. 9.000, som vi – ret beset - ingenting får for.
Derfor manes der til mådehold i alle afdelinger, så gælden kan nedbringes.
Der var også i år kommentarer til punktet kontingent i regnskabet - hvad har
foreningen gjort i forhold til, hvad der blev lovet i fjor, for at få flere til at melde sig
ind/betale kontingent, og hvad vil man gøre fremadrettet. Skal der være mulighed for
at prøve at være med, eller skal der være en knivskarp kontrol med, at kun medlemmer
har adgang til lokalerne, evt via medlemskort, som kan stemples hver gang mm.
Der blev desuden spurgt til, om foreningen fik kommunalt tilskud til ungdomsarbejdet.
Forslag om, at man som passiv medlem fik adgang til en forstilling årligt.

Opsamlende svar:
 Kontingent:
Bestyrelsen vi fortsat arbejde på at alle, der bruger huset, betaler kontingent
 Kommunalt tilskud:
Foreningen har valgt at stå udenfor de kommunale tilskudsordninger, da dette
dels kun gives til medlemmer under 25 og derfor vil udgøre en minimalt beløb
for foreningen, dels har foreningen ønsket en uafhængighed af kommunen, da vi
i visse situationer har haft gavn af at kunne gå udenom de officielle
støtteordninger.
 Passivt medlemskab:
Forslag til beslutning skal foreligge før genealforsamlingen.
Bestyrelsen vil drøfte ny kontingentstruktur fremover
Bestyrelsen fastholder det fremsatte forslag til til kontingent for 2016.
Punktet vedtaget.

Vedr. 4
Bestyrelsen foreslår ændrede kontingentsatser for kalenderåret 2016, bl.a fordi
bestyrelsen på grundlag af erfaring ønsker genindførelse af familiekontingent.
Følgende kontingentsatser foreslåes:
Passive medlemmer
Ungdom op til og med 17 år
Voksne over 18
Familiekontingent

Kr. 100
Kr. 200
Kr. 300
Kr. 400

Kommentarer fra sal:
Enkelte mente, familiekontingentet var for billigt
Svar:
 Kontingent er sat efter muligheden for at få flere til at melde sig ind i
foreningen. Dels for at foreningen kan retfærdiggøre sin eksistens, dels for at få
flere til at få en tilknytning til foreningen. Kontingentstørrelsen i sig selv er ikke
et ønske om at få flere penge i kassen, da man også ved større forhøjelser kan
forvente en afgang fra foreningen

Vedr. 5
Der er ikke modtaget forslag til fremlæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen.

Vedr. 6.:

I henhold til vedtægter er der 3 bestyrelseemedlemmer på valg i lige år. Og disse vælges
for 2 år ad gangen.
Fra den siddende bestyrelse er der således tre medlemmer på valg:
Lene Bendrup
Villig til genvalg
Hans Ole Bertelsen
Villig til genvalg
Uffe Nørgaard
Ønsker ikke genvalg
Opstiller: Johnny Andersen
Da der ikke er andre kandidater, er Johnny Andersen valgt til bestyrelsen.
Det vil sige at følgende tre valgt for to år.
Lene Bendrup, Hans Ole Bertelsen og Johnny Andersen

Vedr. 7
Sissel Friis Horup trækker sit kandidatur som suppleant.
Følgende ønsker at opstille som suppleanter:
Dorthe Nielsen, Jacob Olesen, Morten Larsen, Alex Petersen, Samir Cakar og Julie Lund
Hansen
Efter skriftlig afstemning blev Dorte Nielsen og Jacob Olesen valgt som suppleanter.

Vedr. 8
Der er genvalg til Henning Hansen som revisor
Vedr. 9
Der er genvalg til Berit Roed som revisorsuppleant

Vedr. 10
Bemærkning fra nyvalgt bestyrelsemedlem: Synes at generalforsamlingen i år blev
afviklet i en positiv ånd.
Bemærkning til de unge medlemmer, som stillede op som suppleant-kandidater. Deres
arbejdskraft er velkommen i foreningen uanset udfald af valget, så et håb om at de
dukke op fremover til kommende arrangementer.
Foruden bestyrelsen var der omkring 25 fremmødte medlemmer. Formanden takkede
herefter for fremmøde og en fredelig generalforsamling.
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Uffe Nørgaard
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