Referat fra generalforsamlingen for Kulturstedet Lindegaardens
Venner torsdag den 17.marts 2022
Dagsordenen ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent




Dirigent: Erik Sandborg
Referent: Niels Halse
Antal deltagere: 40

2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dagsordenen blev herefter
godkendt.

3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og 4. Indeværende års aktiviteter
Godkendt med applaus.
Dorete Dandanell, Niels Halse og Anette Slaatto berettede om de mange foredrag og andre
kulturelle arrangementer og koncerter, der er blevet afholdt siden sidste generalforsamling i maj
2021 og planerne for de nye aktiviteter i 2022.
Marianne Hilton fortalte om og takkede de frivilliges store bidrag til Lindegaardens administration,
drift, vedligeholdelse og forbedringer samt kommunikationen heraf.
Marianne Hilton nævnte også det gode netværk som Lindegaardens Venner indgår i og takkede de
fonde, som muliggør, at de mange arrangementer kan afholdes til en fornuftig pris.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab
Det bemærkes, at der er en sammenlægningsfejl i budget for 2021, hvor der mangler at blive
medregne en sum.
Regnskabet er godkendt.

7. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet godkendes.
Forslaget fra bestyrelsen på en forhøjelse af kontingent med 50 kr. til 300 kr. vedtages. ’

Kommentar fra salen: Nedsættelse af rabatten for leje af salen for foreningsmedlemmer fra 25 til
10 % kritiseres for ikke at være kommunikeret til de involverede. Det er i virkeligheden en sag for
Fonden, som drøfter dette ved næste møde.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg: alle genopstiller
a. Lone Bang Hemmeth - genvalgt
b. Anette Slaatoo - genvalgt
c. Johannes Vedtofte - genvalgt
b. Ikke på valg:
a. Marianne Hilton
b. Dorete Dandanell
c. Niels Halse
d. Uffe Christoffersen

9. Valg af suppleanter
Følgende opstiller og alle vælges: Jesper Grand, Kurt Wessel, Kirsten Havelund, Niels
Friderichsen, Lone Gladbo og Gurli Madsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
1. revisor Birgitte Nielsen genvælges.
Kirsten Wedel-Jørgensen vælges som revisorsuppleant, da Hans Boye Nielsen ikke ønsker at
fortsætte som revisorsuppleant. Tak til Hans for hans støtte gennem årene.
11. Eventuelt
Intet.
Dirigenten takkes med to gode flasker vin for veludført arbejde.

Referat: Niels Halse.

