Referat fra Kulturrådets ordinære generalforsamling d. 21. marts
kl. 19.00 på Slagelse Museum, Bredegade 11a, Slagelse
1. Valg af dirigent
- Mette Marcher er valgt og erklærer generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere
- Peter Sonne er valgt.
3. Formandens beretning
Se beretningen under linket på siden.
Beretningen er godkendt.

4. Aflæggelse af revideret regnskab
- Indtægter:

61.800

Udgifter:

41.452

Resultat:

20.347

Regnskabet er godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
- Kontingent er uændret og godkendt.
6. Budget for det kommende regnskabsår
- Budgetudkast for 2018: Indtægter 31.500 kr. / Udgifter 47.900 kr.
Budgettet er godkendt.
7. Forelæggelse af kommende aktiviteter (virkeplan)

- Vi er inviteret til Kultur- og Fritidsudvalget d. 4.april hvor de ønsker at høre
om vores arbejde og planer. Jeg ved ikke om det stadig bliver sådan efter den
nye konstituering
Den 7. juli er vi med i Arrangementet om
Internationalt Keramisk folkemøde på Guldagergård.
Med emnet:
Hører den professionelle kunst overhovedet hjemme i et landdistrikt.
Her vil vi være deltager i panel og evt. en bod. Der vil være udstillinger rundt i
byen. med pop-up gallerier med kuraterede særudstillinger.
Mette vil nok fortælle lidt mere om det under eventuelt.
Keramikfestivalen
Vi vil arrangere et besøg på Pansermuseet i august (19)
Besøg på Krabasken i januar med foredrag og rundvisning evt. (teater?
Generalforsamling i marts
Som i ser er vi år på Slagelse Museum og sidste år var vi på bushistorisk
museum.
Det er vi fordi vi synes det er spændende at medlemmerne kan komme rundt til
andre medlemmerne og se og hører om aktiviteterne.
Vi vil også gerne i samarbejde med jer, være med til at holde et arrangement,
hvis i synes vi skal være 2 eller flere til at løfte.
Husk i kan altid gå ind på hjemmesiden og få nyt men ellers kontakt en af os.
Dog vil jeg opfordre til, at i kontakter os og kommer med ideer til hvad i selv
kunne tænke jer vi skulle tage op enten os eller i samarbejde med nogen af jer
andre. som foredrag eller besøg.
Ja hvad i måtte synes kunne være interessant.
Virkeplanen er godkendt.
8. Indkomne forslag
Ingen indkomne

9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- På valg (bestyrelse):
- Hedvig Kofoed (modtager genvalg) Genvalgt
- Christina Petersen (modtager genvalg) Genvalgt
- Hans-Jørn Andersen (modtager ikke genvalg)
- Nyvalgte:
Ellen Karberg (valgt til bestyrelsen)
Peter Sonne (valgt til suppleant)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år
- Joachim Castenschiold er valgt til revisor.
- Tove Madsen er valgt til revisorsuppleant.
11. Eventuelt
- Mette Marcher forstæller om folkemøde 7/7 2018 på Guldagergård.
Nationale politikere er inviteret til dialog med lokale kulturpersoner. Der
er 7 udstillinger rundt om i Skælskør By.
- Troels Brandt informerer om venskabsbesøg mellem kulturklassen i
Skælskør og en klasse i Beograd. Kommende arrangement kunne være et
møde med de unge.
- Peter Sonne foreslår at der arbejdes på at etablere et egnsteater i Slagelse
Kommune.

