Referat af
Generalforsamling i Kulturstedet Lindegaardens Venner mandag den 17. februar 2020
1. Valg af dirigent og referent.
Johannes Vedtofte blev valgt som dirigent og Lone Gladbo som referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
Johannes Vedtofte konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, og
generalforsamlingen godkendte dagsordenen.
3. Bestyrelsens beretning for perioden den 11. marts 2019 - 17. februar 2020
Jytte Kløve gennemgik beretningen på bestyrelsens vegne. Et medlem af Vennerne anbefalede,
at der lægges mere vægt på den billedende kunst i arrangementsprogrammet. Jytte Kløve
svarede, at der desværre er nogle sikkerhedsmæssige udfordringer ved at udstille billedende
kunst.
Generalforsamlingen godkendte beretningen med applaus.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab
Kasserer og bestyrelsesmedlem Uffe Christoffersen gennemgik regnskabet for 2019, som
generalforsamlingen ligeledes godkendte
5. Godkendelse af budget og kontingent
Uffe Christoffersen gennemgik forslaget til budgettet for 2020 samt kontingentet. Begge blev
godkendt
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsendt et forslag til reviderede vedtægter på baggrund af drøftelserne på
sidste års generalforsamling. Johannes Vedtofte gennemgik forslaget til de reviderede
vedtægter, og generalforsamlingen godkendte at videresende forslaget til den ekstraordinære
generalforsamling.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Willy Poulsen, Lone Gladbo, og Anette
Slaatto. Lone Gladbo opfordrede generalforsamlingens deltagere til at stille op til bestyrelsen.
Willy Poulsen, Anette Slaatto og Kirsten Havelund blev valgt.
8. Valg af suppleanter
Der skal vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Lone Bang Hemmeth, Marianne
Hilton, Niels Friderichsen og Kirsten Havelund.
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Lone Bang Hemmeth, Marianne Hilton, Niels Fridrichsen, Lone Gladbo og Kurt Wessel Hansen
blev valgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Birgitte Nielsen blev valgt som revisor og Hans Boye blev valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Dorete Dandanell spurgte om bænken rundt om Lindetræet er færdig til indvielsen i juni
måned.
Marianne Lund spurgte til en foldeskærm i salen. Jytte oplyste, at Fondens bestyrelse arbejder
på en gennemgribende renovering af Salen, og derfor ikke ønskede at anvende et betragteligt
beløb på foldeskærmen.
Jytte Kløve oplyste, at der arbejdes på, at der i løbet af de næste år bliver etableret en handicap
adgang og et handicap toilet. Endvidere skal der ad åre indrettes en café samt yderligere lokaler
i søndre længe.
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