Referat af den ordinære generalforsamling den 29. januar 2017 kl. 1330.

Der var 40 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen og den efterfølgende OperaGalla.

1. Valg af dirigent
Valgt blev Rud Werborg, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Nini Skovbro og Claus Petersen.

3. Bestyrelsens Beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Jørgen Laursen roste bestyrelsen for arbejdet der var udført i den nu afsluttede sæson.
Dirigenten anbefalede varmt et fortsat samarbejde med Hvalsø Bio.
Anni anbefalede Malmø, som også er egnet for gangbesværede.
Birthe takkede Jytte Petersen for det store arbejde hun gjorde, bl.a. med at holde styr på om billetter
var bestilt og/eller betalt.
Beretningen blev derefter godkendt med akklamation.
Beretningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

4. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet.
Bente savnede en udgift til en bestyrelsesmiddag. Formanden svarede, at en sådan indgår i planerne
for den kommende sæson, eventuelt i forbindelse med kulturnatten i København.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med akklamation.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 150,00 kr. pr. medlem og 50,00 kr. i indmeldelsesgebyr.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse
På valg var:
Kasserer Tove Bäcklund
Bestyrelsesmedlem Jytte Petersen
Bestyrelsesmedlem Gert Jørgensen
Alle 3 blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslog Lise Felby som bestyrelsessuppleant.
Lise blev enstemmigt valgt.

9. Valg af revisor
Jørgen Laursen var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Claus uddelte ros til samtlige bestyrelsesmedlemmer for det arbejdet de hver især udfører.
Frits-Ole spurgte, om der var nogle, som ville hjælpe ham med at finde sin plads i diverse teatrer og
med at komme ud igen. Det var der bred tilslutning til.
Derefter takkede formanden dirigenten for et veludført job.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

30. januar 2017
Bjørn Skovbro

PS. Den efterfølgende OperaGalla var også i år en stor succes.

