Referat af ordinær Generalforsamling Slagelse
Kulturråd.
Afholdt lørdag d. 25. marts 2017 klokken 09:30 hos Danmarks Bushistoriske Museum, Fabriksvej 1, Skælskør.

Mødet åbnes ved formanden Hedvig Koefoed bød velkommen til generalforsamling 2017.

Ad 1.

Margit Geil valgtes til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Ad 2.

Børge Parsberg Madsen & Kurt Sørensen blev valgt som stemmetællere

Ad 3

Formandens beretning fremlagt og taget til efterretning. (se bilag)

Ad 4

Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Børge Parsberg Madsen, det blev godkendt

Ad 5
Ad 6
Ad 7

Kontingent for det kommende regnskabsår forbliver uændret.
Budget for 2017 blev vedtaget.
Arrangementer for 2017 blev fremlagt
Det er blandt andet:
▪ Kulturtopmøde 3. maj 2017
▪ Alice i Eventyrland på Guldagergaard)
▪ Dem som af bestyrelse der ønsker at deltage kan deltage på Landskonferencen i Århus
(september 2017)
▪ Valgmøde på Liselund (10. oktober 2017)

Ad 8

Indkomne forslag. Slagelse Kulturråd vil gerne uddele en pris til en kulturperson.
Forslag:

Vi vil gerne indstille at Slagelse Kulturråd kan uddele en pris til en person,
forening som har en aktivitet med nytænkning eller eksperimenterende
projekt, men i lige så høj grad en person som understøtter de kulturpolitiske
tiltag.
Vi kunne godt forestille os at det måske blev en person som arbejder i det
stille, altså ikke altid den som er bannerfører.
Vi har ikke økonomiske midler men vil finde en ting, for at påskønne den
persons arbejde.
Godkendt!
Ad 9

Valg til bestyrelse.
Troels Brandt, Visti Petersen, Karen Sieling, Hans Jørgen, Peter Thieme valgt til bestyrelsen.
Christina Petersen valgt som suppleant.
Joachim Castenschiold genvalgt som revisor
www.slagelsekulturraad.dk

Tove Madsen genvalgt som revisorsuppleant

Ad 10

Eventuelt
Der blev spurgt ind til hvad Slagelse Kulturråd gør for at få medlemmer.
Der kom forslag om en ”velkomstpakke” til nye foreninger i Slagelse Kommune, hvor der blandt
andet kunne inviteres til at blive medlem af Slagelse Kulturråd.

Dirigent Margit Geil og Formand Hedvig Koefoed takkede for god ro og orden.
Børge Parsberg Madsen & Kurt Sørensen træder ud af bestyrelsen, tak for godt samarbejde
Efter Generalforsamlingen fortalte Ole Vang om tilblivelsen af Bushistorisk Museum.
Der var rundvisning på museet og til sidst var der en tur rundt i Skælskør by og forbi havnen i en pariser-bus
fra 1934.
Referent Christina Petersen

www.slagelsekulturraad.dk

