Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 17. marts 2022 hos Operaen, Randers.
Tilstede var bestyrelsen samt 7 medlemmer – i alt 13 personer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Evt.
ad 1

Eva Lauridsen blev valgt til dirigent, og hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

ad 2

Margrethe Klindt blev valgt til referent.

ad 3

Bent Hedelund forelagde beretningen for 2021. (se vedlagte) Beretningen sluttede med
at Bent gentog at han ville trække sig efter 16 års arbejde som formand. Det vakte ingen jubel, da der ikke umiddelbart er nogen til at overtage formandshvervet. Beretningen blev godkendt.

ad 4

Erik Svane fremlagde regnskabet og redegjorde for forskellene mellem tallene for 2020
og 2021. Det gav ikke anledning til diskussion, og regnskabet blev godkendt.

ad 5

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, og da situationen i år var speciel, blev
hvert enkelt medlem spurgt om vedkommende ønskede genvalg:
Bent Hedelund – nej
Erik Svane – nej
Margrethe Klindt – nej
Birthe Vestergaard – ja
Tom Johansen – ja
Egil Lundquist – ja
Lotte Haslund, som var ny og stillede op – ja
Vedtægternes krav om 6 bestyrelsesmedlemmer kunne således ikke opfyldes, og man
enedes om, at den afgående bestyrelse sammen med Lotte fortsætter arbejdet året ud,
da kontrakter og økonomi er på plads, men at der ikke indgås aftaler for 2023.

Ligeledes enedes man om at der i september (af hensyn til fristen for søgning af tilskud) skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med formål at vælge ny bestyrelse, og såfremt dette ikke lader sig gøre, skal det besluttes, at foreningen skal nedlægges.
ad 6

Arne Steen Jensen blev genvalgt som revisor.

ad 7

Der var ikke indkommet forslag.'

ad 8

Der blev bl.a. drøftet muligheder for at øge interessen for musikken og bestyrelsesarbejdet. Ingen nemme løsninger!!!
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