Referat af den ordinære generalforsamling den 25. januar 2009 kl. 1330.
Der var godt 30 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Til det efterfølgende arrangement
med Guido Paevatalu og Niels Jørgen Riis var der godt 55 medlemmer og gæster.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Birger Madsen.
2. Valg af 2 stemmetællere
Valgt blev Hilde og Bent Rasmussen.
3. Bestyrelsens Beretning
Formanden fremlagde beretningen, som blev godkendt med akklamation.
Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden.
4. Regnskab
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 indkommet 2 forslag til ændring af vedtægterne. Begge forslag var stillet af bestyrelsen.
Der var tale om følgende ændringsforslag:
1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 4, 1. Punktum, der har følgende ordlyd:
”Operaforeningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og 2
menige medlemmer.”
Forslag til ændring:
”Operaforeningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og 2 -4
menige medlemmer.”
2. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 5, 3. Punktum, der har følgende ordlyd:
”Generalforsamlingen indkaldes pr. brev med 14 dages varsel.”

Forslag til ændring:
”Generalforsamlingen indkaldes pr. brev eller mail med 14 dages varsel.”
Med dirigentens tilladelse blev begge forslag sat til afstemning under et.
Forslagene opnåede de nødvendige 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers
stemmer. Forslagene er derfor vedtaget.
7. Valg af bestyrelse
På valg var:
Kasserer Lis Algran – (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem – Gert Jørgensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem – Jytte Petersen (modtager genvalg)
Alle 3 blev genvalgt med akklamation.
8. Valg af revisor
Jørgen Laursen blev valgt.
10. Eventuelt
Eventuelle punkter under eventuelt blev udskudt til efter arrangementet, på grund af tidspres.
Følgende punkter blev gennemgået efter generalforsamlingens afslutning og efter afviklingen af
arrangementet:
Hjemmesiden: Bestyrelsen ønsker gerne medlemmernes vurdering af hjemmesiden, samt forslag til
ændringer/forbedringer. Der vil snarest blive sendt et spørgeskema til medlemmerne. Bestyrelsen
håber på så mange besvarelser som muligt.
Bestyrelsen ønsker et mere fleksibelt tilmeldings/betalingssystem. Der arbejdes derfor på en løsning
med tilmelding via hjemmesiden, hvilket vil betyde en hurtigere procedure end i dag, hvor der kan
gå nogle dage, inden vi får besked fra netbank/giro.
Betalingen vil dog fortsat skulle ske via netbank/giro.
Formanden gennemgik kort oplægget til den tur til Stockholm, som bestyrelsen arbejder på.
Nærmere oplysninger om turen vil komme på hjemmesiden i løbet af få dage.
26. januar 2009
Bjørn Skovbro

