Referat for Generalforsamlingen 2020
Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 19:00, hos formanden Sara Legind-Hansen, Søager 27, 2820 Gentofte

Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Peter Legind-Hansen. Peter blev valgt og accepterede.

Valg af referent
Bestyrelsen forslog Anette Tarborg. Anette blev valgt og accepterede

Formandens beretning
Formanden Sara Legind-Hansen fremlagde beretningen

Formandens
beretning 2019_2020.docx

Godkendelse af regnskab
Formanden Sara Legind-Hansen fremlagde regnskabet for sidste regnskabsperiode.
Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Kassere Anette Tarborg fremlagde budget for 2020. Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget.

Kunstklubben
Gentofte Budget for kalenderår et 2020-1.docx

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen anbefaler at Martin Pop vælges som næstformand, Martin har været konstitueret næstformand. Martin blev
valgt og accepterede.
Michael Perschke stillede op til den sidste plads i bestyrelsen. Michael var med via facetime, da han er bosat i Vejle.
Næstformanden Martin fortalte kort om Michael.
Michael blev valgt og accepterede.

Valg til suppleanter til bestyrelsen
Der skulle vælges minimum 2 suppleanter. Der var 3 som ønsker at stille op som suppleanter. Alle 3 blev valgt ind som
suppleanter.
De 3 nye suppleanter er: Steffen Kindt, Ida Engager og Pia von Scholten som alle accepterede.

Valg af revisor
Bestyrelsen forslog revisor Ole Tarborg, som har stået for vores revision i 2019.
Formanden Sara gjorde i den forbindelse opmærksom på, at kassere Anette Tarborg er datter af Ole Tarborg. Dette var
der ikke nogen der har nogle indvendinger mod.
Ole Tarborg blev valgt og accepterede.

Behandling af indkommende forslag
Bestyrelsen ønsker vedtægtsændring af § 9, så linjen ”Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer” slettet, da man ifølge vores vedtægter vælges til
formandsposten og næstformandsposten. Det vil kun være kassereposten der bliver valgt af bestyrelsen.

Eventuelt
Der var ikke nogen der havde noget under dette punkt.

Udlodning af 2019 kunstindkøb, til medlemmer der har købt lodder.
Der er 15 gevinster til udlodning. Under lodtrækningen blev der forslået, at der fremadrettet skulle være nummer på
gevinsterne.
Formanden Sara Legind-Hansen tager kontakt til de der har vundet i lodtrækningen, og som ikke var fysik tilstede ved
generalforsamlingen. Der bliver taget kontakt i den rækkefølge, man er blevet udtrukket.
Tak for en god generalforsamling. Generalforsamlingen vil kunne ses inde på Kunstklubbens facebookside.
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