Referat af den ordinære generalforsamling den 31. januar 2016 kl. 1330.

Der var 45 fremmødt 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 Lis Algran og Carsten Skovbro.

3. Bestyrelsens Beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Susan roste bestyrelsen for en rigtig spændende sæson.
Anders foreslog Barcelona som rejsemål. Der er både en god opera og et stort musikhus, som man
kunne besøge.
Formanden nævnte at man stadig har Milano, London og Budapest på listen over mulige rejsemål.
Revisoren gav udtryk for en undren over, ar der ikke figurerede en bestyrelsesmiddag i regnskabet.
Formanden svarede, at bestyrelsen ca. hvert andet år holdt en bestyrelsesmiddag, men at der i den
forgangne sæson kun var blevet afholdt en lille julefrokost.
Beretningen blev derefter godkendt med akklamation.
Beretningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

4. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet.
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:
Formand Per Fuhrmann
Bestyrelsesmedlem Bjørn Skovbro
Bestyrelsesmedlem Birthe HoelgaardPer Fuhrmann og Bjørn Skovbro var villige til genvalg og blev genvalgt.
Birthe Hoelgaard ønskede ikke genvalg, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning.

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
I sin beretning gjorde formanden opmærksom på, at der var blevet opkrævet 231,00 kr. for meget
for dobbeltværelserne på Lübeckturen. Dette beløb, samt 86,00 kr. for pladsbilletter til DSB vil blive tilbagebetalt, mod at deltagerne oplyser deres kontonummer til kassereren.
Inge foreslog, at foreningen beholdt det for meget opkrævede, men formanden fastslog, at bestyrelsen havde besluttet at tilbagebetale pengene.
Helle foreslog, at beløbet blev modregnet i kontingentbetalingen, men kassereren modsatte sig dette, da det ville give visse administrative problemer.
Derefter takkede formanden dirigenten for et veludført job.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

1. februar 2016
Bjørn Skovbro

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

