Generalforsamling i Lyndby Kulturforening.
Torsdag d. 26. februar 2015
1. Forretningsordenen blev godkendt af de 35 fremmødte medlemmer.
2. Niels Holstein blev valgt som dirigent.
3. Generalforsamling lovlig indkaldt og dagsordenen godkendt.
Formanden fremlagde beretning om det forløbne år. Han omtalte kort de forskellige
arrangementer, hvoraf langt de fleste havde god tilslutning. Dog måtte ét aflyses p.g.a.
manglende tilmelding.
Beretningen blev enstemmigt godkendt. Efter formandens beretning kom der adskillige
udbrud af begejstring over arrangementernes antal og alsidighed.
4. Kassereren fremlagde regnskab.
Allan Augsburg foreslår, at man kontakter Spar Nord for at anmode om et tilskud til
Kulturforeningen. Banken har en fond til kulturelle tiltag. Allan tilbød at kontakte banken.
Ole Nielsen sagde, at hvis vi fortsat præsterer (det ønskede) underskud, slipper vore penge
hurtigt op, men i stedet for at spare, skulle vi genoptage ideen med sponsorer. Ole tilbød at
være primus motor i dette.
Annette mener, at vi kan søge kommunen om en underskudsgaranti.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Der blev foreslået at forhøje kontingentet. Forhøjelserne blev forkastet, så man fastholdt et
kontingent på 100 kr. pr. person. Men at man næste år kunne foreslå en forhøjelse.
6. Jens Mogensen blev genvalgt. Annette Vinding blev genvalgt til bestyrelsen. Edel
Hinnerskov og Kate Heldam blev valgt som suppleant.
Dan Falch, Niels Holstein og Lykke Peetz-Schou blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:
Dan Falch, Niels Holstein, Jens Mogensen, Lykke Peetz-Schou og Annette Vinding.
Suppleanter Kate Heldam og Edel Hinnerskov
7. Randi Sørensen og Anders Kristensen blev begge valgt som regnskabskonsulenter.
8. De nye vedtægter blev godkendt.
1. Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf fire skal være bosat i Lyndby Sogn. Formanden
skal være bosat i Lyndby Sogn.
2. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts.
9.

Ingen ændring af foreningens retningslinjer.

10. Der var ingen indkomne forslag.
11. Intet under eventuelt

Formandens beretning 2015:
Der er flere bestyrelses medlemmer der ikke genopstiller igen i år, af forskellige grunde.
Vi har søgt med lys og lygte, efterspurgt og forespurgt. Og det er næsten lykkedes at finde
bestyrelsesmedlemmer til alle pladser, men vi mangler stadig 2 supplanter, så kom frisk venner og
med jer som supplant, så har en fuldtallig bestyrelse.
TÆNK over det og gør det hurtigt, for om lidt skal der vælges bestyrelsesmedlemmer.

2014 var et spændende år på mange måder.
Vi fik etableret et udvidet og tæt samarbejde med BogB. Og i fællesskab besluttede vi at, slå
Byfesten og revyen sammen. Det viste sig at være en rigtig god ide.
Og folkekøkkenet kom stærkt igen, Og her vil jeg på det kraftigste opfordre alle til at hjælpe med at
holde dette gode arrangement i luften, ved at melde jer til køkkentjans hos Mai-Britt.
I finder Adresse og mail i bunden af alle indbydelser.
I det hele taget vil jeg gøre opmærksom på, at uden deltagere til arrangementerne må de aflyses.
Uden nogen til at lave arrangementerne bliver der ikke nogen.
Uden nogen i bestyrelsen er der ingen foreningen.
Alt dette er KUN noget i medlemmer kan løfte, uden jer stopper alt.
SÅ KOM FRISK OG VÆR MED TIL AT FASTHOLDE LYNDBY SOM ET AKTIVT
SAMFUND!

2014 Arrangementer:
7. Januar var der nytårskur, det var som altid hyggeligt og en kærkommen lejlighed til at spise,
drikke og snakke. Der kom 63.
26. februar var der generalforsamling, hvor vi med Per Holmegårds mellemkomst fik slebet nogle
knaster af vores vedtægter, tak hjælpen Per.
Der deltog 35 medlemmer.
21/3 Syng-med-aften
Stor succes, som det plejer. Jan spille til tårerne trillede, alle hyggede sig.
Der deltog ca. 60
11/4 Foredrag med Joakim Stender.
Stender er en meget charmerende mand og alle var underholdt.
Personligt syntes jeg der manglede noget substans, men det var bestemt underholdende.
11/5 Markedsdag
Blev pga. vejret afholdt indendørs og derfor et lidt anderledes arrangement.
Men det var velbesøgt.
25/5 Christiania med spisning

20 deltog og fik en hyggeligt og informativ tur igennem Christiania af en oprindelig christianit
Vejret var fantastisk.
2/6 New Harmony på havnen
blev desværre afholdt i spredt og let regn, men alle hyggede sig alligevel.
Der deltog ca. 25
23/6 Skt. Hans
Vi forsøgte at sælge resten af vores Lyndby tøj ved arrangementet.
Det var et godt st. hans arrangement BogB havde stablet på benene.

7/6 Mortens bakker – Ejby
blev, efter aftale med de 3 tilmeldte deltagere, aflyst.
16/8 Sommerfest (Michael)
Var er kæmpe succes, dejlig mad, masser af drikkevarer, en oplagt spillemand…
Nå ja og virkelig gode skuespilere.
Der deltog ca. 3400 mennesker,,, nej jeg ved ikke hvor mange, men gætter på 150-175.
31/8 Hven
Det var, trods forfærdeligt vejr, før, under og efter en rigtig oplevelse.
Vi var rundt på øen, til foredrag, i kirke, på museum til frokost.
Vi var på intet tidspunkt tørre.
Vi skulle have været 11, men 2 kunne ikke komme til København pga. vand på vejene.

24/9 Byvandring på assistent kirkegården
Det var alletiders oplevelse med en levende og vidende
guide. Bagefter spiste næsten alle en dejlig middag sammen.
Vi var 13.
24/10 Syng-med-aften
En hyggelig aften sammen med dejlig musik.
31/10 Gourmetaften
Vellykket arrangement med ca. 35 deltagere
8-9/11 Kunstudstilling
Særdeles vellykket udstilling.
Gode rammer og indhold på alle områder og
god bredde i valg af kunstnere.
27/11 Besøg på en arbejdsplads (Bent Madsen – CAE - pilotskole)
Der var ca. 20 deltagere.
Alle havde en fantastisk oplevelse og der var stor ros til Bent og hans kollegaer.
Det kan i et referat ikke beskrives hvordan det føles at flyve en Airbus 330.
Vi ønsker Mere af den slags interessante virksomhedsbesøg.

