Kulturstedet Lindegaarden
Den 22. februar 2019

Generalforsamling i Kulturstedet Lindegaardens Venner
Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00 på Lindegaarden
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for perioden 26. februar 2018 til 11. marts 2019
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab
5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingentopkrævning for 2019 er udsendt medio januar 2019.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående regnskabsår, dvs. 2018, har
stemmeret på den ordinære generalforsamling. Hvert medlem af foreningen har én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt dog højest én pr. fremmødt medlem.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for personligt medlemskab forhøjes fra 200 kr. til 250 kr.
idet vi siden hele dette store projekt startede i 2011 har haft den samme kontingentsats på
200, samtidig er udgifterne stigende pga. et højere og mere professionelt aktivitetsniveau.
De øvrige satser er uændret:
Klubmedlem 1 person 800
Klubmedlem husstand 1200
Forening 2000
Virksomhed 5000
6. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 25. februar 2019 og
offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før.
På den ekstraordinære generalforsamling i Kulturstedet Lindegaardens Venner den 9. april
2018 blev følgende ændringsforslag til de gældende vedtægter enstemmigt vedtaget:
§6 Ordinær generalforsamling: Nuværende tekst: Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og
mindst 2 suppleanter, blev ændret til: Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2
suppleanter.
§ 8 Bestyrelse: Nuværende tekst: Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 5 medlemmer, blev ændret til: Foreningen ledes af en på generalforsamlingen
valgt bestyrelse på 7 medlemmer.
Begrundelse: Med et stigende aktivitetsniveau på Lindegaarden, bl.a. efter Stuerne er taget i
brug, er der dels behov for flere kræfter til at planlægge arrangementer og dels vil det være
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hensigtsmæssigt, at kassereren er fast medlem af bestyrelsen.
Det blev under pkt 2. Evt. pointeret, at det vil være hensigtsmæssigt at stille forslag til næste
ordinære generalforsamling om, at bestyrelsen skal bestå af ”mindst 5 og højst 7” medlemmer
for at sikre, at bestyrelsen kan nedsættes uden at der er 7 kandidater.
Forslag
§6 Ordinær generalforsamling: Nuværende tekst: Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og
mindst 2 suppleanter, foreslås ændret til: Der vælges mindst 5 og højst 7
bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
§ 8 Bestyrelse: Nuværende tekst: Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 5 medlemmer, foreslås ændret til: Foreningen ledes af en på
generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer.
Begrundelse: Med et stigende aktivitetsniveau på Lindegaarden, bl.a. efter Stuerne er taget i
brug, er der dels behov for flere kræfter til at planlægge arrangementer og dels vil det være
hensigtsmæssigt, at kassereren er fast medlem af bestyrelsen.
Note: Vedr.§9 Vedtægtsændringer: Hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget. Hvis
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14
dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Jytte Kløve, Dorete Dandanell og Niels Halse. Alle genopstiller.
Ikke på valg: Willy Poulsen og Anette Slaatto.
Udvidelse af bestyrelsen med to pladser (jf. ref. af beslutning på ekstraord. GF 24.4.2018
under pkt. 6); Uffe Christoffersen (kasserer) og Lone Gladbo opstiller.
8. Valg af suppleanter (mindst 2 suppleanter skal vælges):
Niels Friderichsen (genopstiller)
Kirsten Havelund, opstiller
Lise Gaarde genopstiller ikke
Kirsten Havelund (opstiller)
Lone Bang Hemmeth (opstiller)
Marianne Hilton (opstiller)
I 2018 blev Uffe Christoffersen og Lone Gladbo valgt som supplerende suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Birgitte Nielsen (revisor) og Hans Boye Nielsen (revisorsuppleant). Begge genopstiller.
10. Eventuelt
Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for Kulturstedet Lindegaardens Venner
Dorete Dandanell, næstformand, Kgs. Lyngby d. 22. februar 2019
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