Greve den 10. marts 2020

Referat af generalforsamling i Greve Kunstrute den 6. marts 2020 i Borgerhuset.
Dagsorden d. 6. marts 2020:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Formandens beretning
6. Evaluering af årets kunstrute (punktet udgår, da evaluering blev foretaget i maj 2019)
7. Kassereren fremlægger den revidere statusopgørelse pr. 31. december 2019
8. Kassereren fremlægger budget til godkendelse
9. Indkomne forslag til behandling
10. Valg af formand
- Charlotte Bøgh Aagaard ønsker ikke genvalg.
- Morten Funder opstiller til valg som formand.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Grethe D’Aniello er på valg og genopstiller.
- Lone Jørgensen ønsker valg.
12. Valg af suppleant
- Lone Jørgensen fratræder som suppleant.
- Der skal vælges en ny suppleant.
13. Valg af revisor
- Anne-Lise Hansen genopstiller.
14. Eventuelt

Formanden bød velkommen. Der var 16 medlemmer til stede.
Ad 1.

Hanne Mercedes blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at indkaldelsen var et par dage
for sent udsendt, men forsamlingen godkendte generalforsamlingen.

Ad 2.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3.

Grethe D’Aniello blev valgt som referent.

Ad 4.

Anne-Lise Hansen blev valgt som stemmetæller.

Ad 5.

Formanden aflagde beretning om de foregående 1½ år, hvor foreningen har eksisteret.
Der har været 5 udmeldelser og et nyt medlem. Vi har pt. 22 medlemmer og dette års
kunstrute har 19 udstillere og 1 gæst.
CB fortalte, at der endnu ikke er kommet svar fra ansøgningen til kommunen om tilskud.
Der bliver i år en konkurrence for de besøgende med en præmie på 1000 kr. til et gavekort til
køb af en værk hos en udstiller.
Der bliver lidt ændrede retningslinjer for indsamling af oplysninger til hjemmeside og katalog
idet der vil blive udfærdiget et skema til udfyldelse, så det kan lette arbejdet for bestyrelsen.
Formanden pointerede, at alle medlemmer skal deltage i markedsføringen af foreningen
mhp. at rekruttere flere medlemmer og af kunstruten for flere besøgende.

Ad 6.

Punktet udgår.

Ad 7.

Kassereren gennemgik revideret regnskabet, som blev godkendt.

Ad 8.

Kassereren fremlagde budget, som blev godkendt.

Ad 9.

Der var ikke kommet forslag til behandling.

Ad 10.

Morten Funder blev valgt til ny formand.

Ad 11.

Grethe D’Aniello og Lone Jørgensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Ad 12.

Lene Tjørnelund blev valgt til suppleant for 1 år.

Ad 13.

Anne-Lise Hansen blev genvalgt til revisor for 1 år.

Ad 14.

Eventuelt. Charlotte Bøgh Aagaard fik en lille erkendtlighed som tak for sin store indsats som
formand for foreningen.
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