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Munkebo Biblioteks Venner
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 4. MARTS
2019 KL. 19.00 I MUNKEBO KULTURHUS
DAGSORDEN:
- AD 1. Valg af dirigent
Egon Gaarde blev valgt
- Ad 2.Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes
Ad 3.Valg af referent
Egon Gaarde blev valgt
- Ad 4.Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde følgende beretning:
Den 8. marts 2018 tilkendegav bestyrelsen, at de trådte tilbage, men
tilbød at arbejde videre som forretningsudvalg indtil efteråret og
gennemføre de allerede planlagte aktiviteter som var:
a) I marts Vigga Bro og Kingo s
́ Swing Band (fuldt hus)
b) I september besøg hos Troels Trier (77 deltagende)
c) 2 høringssvar til byrådet vedr. ”Råderumskataloget”
d) Forestod indsamling af 1177 underskrifter for bevarelse af Munkebo
Bibliotek
e) Juletræstændingen (30. november)
Det lykkedes ikke for forretningsudvalget at få nye kandidater til
bestyrelsen, og vi accepterede, at Egon tog initiativet for at søge
kandidater i et forsøg på at undgå foreningens opløsning. Tidsplanen
blev lagt med den ekstraordinære generalforsamling den 4. februar og
ordinær generalforsamling den 4. marts 2019
På den ekstraordinære generalforsamling vedtoges at ændre § 13 til:
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” Ved foreningens opløsning bruges eventuel formue til styrkelse af
Munkebo Biblioteks ”Juletræstændingsarrangementer” i Munkebo. Hvis
dette ikke er muligt, da tilfalder formuen Munkebo Kulturhus.”
Ligesom det vedtoges at nedlægge foreningen, såfremt der ikke er
kandidater til at danne en ny bestyrelse.
Forretningsudvalget håber, at det lykkes at få valgt en ny bestyrelse, så
man undgår en nedlæggelse af foreningen.
- Ad 5.Kasserens fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
I kassererens fravær aflagde Egon Gaarde foreningens regnskab, der blev
godkendt. På spørgsmålet, hvad dækker diverse posten 5219 kr. er svaret, at
det er sponsoratet til juletræstænding, hvor vi gav 5000 kr., men der er stadig
de 3779,36 kr. til gode af de 5000 kr. p. g. a. andre sponsorater, da
arrangementet alene kostede 4.900, 64 kr. De 219 kr. er til blomster til
arrangementet med Vigga Bro og Kingo.
- Ad 6. Forlæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde
Da bestyrelsen allerede sidste år på den ordinære generalforsamling trådte
tilbage, er der i sagens natur ingen planer og budget.
- Ad 7. Fastsættelse af kontingent herunder indkomne forslag
Kontingent blev uændret 100 kr. pr. medlem og 150 kr. pr. husstand.
Der var ingen indkomne forslag.
- Ad 8.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og valg af 2
bestyrelsesmedlemmer i lige år samt 1 bestyrelsessuppleant hvert år
Valgt for 2 år blev Agnete Søgård Hansen, Jesper Andersen og Anne-Marie
Thierlein.
Valgt for 1 år blev Liselotte Nielsen og Egon Gaarde
Liselotte Nielsen har tilkendegivet, at hun fortsat vil påtage sig
kassererhvervet og deltager alene efter eget ønske i bestyrelsesmøder.
- Ad 9. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
Valgt som revisor blev Hans Rye og Else Marie Mortensen som
revisorsuppleant
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Ad 10.Opløsning.
På den ekstraordinære generalforsamling den 4. februar 2019 anbefaledes at
nedlægge foreningen, såfremt der ikke er kandidater til at danne en ny
bestyrelse.
Punktet udgik, da der blev valgt ny bestyrelse
11. Evt
Agnete Søgård Hansen orienterede kort om tanker for det kommende år.
Generalforsamlingen takkede Annegrete Gaarde, Liselotte Nielsen og Lisbet
Munk Hansen for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet siden foreningens
Stiftelse i 2015
Egon Gaarde. Dirigent og referent
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