LKF
LYNDBY KULTURFORENING

Referat af ordinær generalforsamling den 3.3.2016
Til stede: 44 medlemmer
ad 2. Jens Jensen valgtes som dirigent
ad 1. Forretningsordenen godkendt. Lovformeligt indkaldt og til tiden….. næsten da.
Dagsordenen godkendt.
Stemmetællere: Erik Falch og Per Laage Kragh.
ad 3. Næstformand, Dan Falch, fremlagde bestyrelsens beretning, som godkendtes.
ad 4. Jens Mogensen fremlagde det reviderede regnskab, bilag uddeltes.
Der blev fremført et ønske om, at budgettet fra 2015 var opstillet i kolonne ved siden af
de reelle tal, så man kunne sammenligne. Under arrangementer er beløbet samarbejdet
med B&B, så der afregnes inden generalforsamlingen. Regnskabet godkendt.
ad 5. Budgettet fremlagdes, og spørgsmålet om underskud diskuteredes.
Punktet, bestyrelsesmøder, blev nedsat fra 3.000 til 2.000 kr.
Kontingentet fastsattes atter til 100 kr. årligt pr. person. Budgettet herefter godkendt.
ad 6. I år er 2 medlemmer til bestyrelsen på valg. (Huskeregel: I lige år 2 medlemmer – i
ulige 3).
På valg i år er Annette Vinding og Niels Holstein.
De to nuværende suppleanter, Edel Hinnerskov og Kate Heldam ønsker at stille op. Og de
valgtes begge for 2 år. Bestyrelsen består derfor af:
Dan Falch, Kate Heldam, Jens Mogensen, Edel Hinnerskov og Lykke Peetz-Schou
Som suppleanter stillede Annette Vinding, Jenny Plamboeck og Karin Johansson op.
Efter skriftlig afstemning valgtes Jenny og Karin for 1 år.
ad 7. Randi Sørensen og Anders Kristensen genvalgtes som regnskabskontrollanter.
ad 8. Ingen indkomne forslag.

ad 9. Kulturforeningen modtog en generøs gave i form af en kajak med fuldt udstyr. Det
besluttedes, at kajakken i første omgang skulle kunne lånes af interesserede medlemmer
af foreningen og senere evt. sælges. Donationen modtoges med applaus.
Derefter udviklede der sig en livlig debat.
Dorthe Overgaard bemærkede, at tovholdermøder figurerer på budgettet og opfordrede
til, at ordningen blev taget op igen. Desuden opfordrede hun til, at arrangementer, som
Vestvolden og Folketinget, som af forskellige årsager var blevet aflyst sidste år, blev sat
på programmet igen.
Der blev stillet forslag om, at vi kigger nærmere på vores forsikring. Hvad dækker den?
Det kan blive aktuelt f.eks. i forbindelse med kunstudstillingen. Lars Jensen mente, at
forsikringen kun dækker personer, men ikke effekter.
Randi Sørensen nævnte, at der den 29.5. er Markedsdag, og at interesserede kunne
henvende sig til Heidi. Markedsdagen fejres i forbindelse med, at lågen ind til legepladsen
bliver åbnet for byens børn.
Hanne Engell meldte sig som tovholder.
Anne Pedersen udtrykte sin glæde over foreningen og dens arbejde og opfordrede til, at vi
sender et brev til kommunen vedr. brug af en del af rådhuset. Hun havde allerede selv på
egne vegne skrevet til kommunen.
Jens Jensen fremførte, at der er tre store foreninger i byen, så det er nemt at blive ”slidt
op”. For at hverve nye medlemmer kunne man lave et lille kort og stikke ud til folk,
ligesom man altid skulle have aktivitetsbrochuren liggende fremme ved vores forskellige
arrangementer.
Der var bred enighed om at gøre et fremstød for at få nye medlemmer. Desuden tordnede
Jens Jensen: RYK dem, der glemmer at betale, tjek listerne og ryk så.
Desuden påpegede han, at det er B&B, der har kontakten til kommunen, og han
udtrykte ønske om, at de to foreninger kunne blive én.
Endelig sluttede Jens Jensen af med at takke for god ro og orden.

Ref.: Lykke Peetz-Schou

