Referat af den ordinære generalforsamling den 26. januar 2014 kl. 1330.
Der var 41 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen og derudover 3 gæster til 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 Annie Henriksen.
3. Bestyrelsens Beretning
Formanden fremlagde beretningen.
Kirsten roste bestyrelsen for Osloturen.
Svend spurgte, hvorfor man kun valgte en af Den Jyske Operas forestillinger, når der er to. Formanden svarede, at man kunne overveje begge forestillinger.
Dirigenten slog et slag for Hvalsø Bio. Hvorfor kommer der ikke flere?
Ann spurgte, om bestyrelsen havde overvejet Imperial Bio. Formanden svarede, at det havde man,
men at Imperial Bio ikke var specielt interesserede i os. Der kunne ikke ydes rabat, og købte billetter kunne ikke leveres tilbage.
Poul Erik bemærkede, at stolene i Hvalsø Bio er bedre end stolene i The Met i New York.
Beretningen blev derefter godkendt med akklamation.
Beretningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.
4. Regnskab
Formanden fremlagde regnskabet, da kassereren var bortrejst.
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
Bestyrelsen foreslog en ændring af § 5, således at bestemmelsen om, at generalforsamlingen skal
afholdes inden udgangen af januar ændres til, at generalforsamlingen skal holdes inden 15. februar.
Forslaget skyldes bl a et ønske om at give kassereren bedre tid til færdiggørelse af regnskabet. Derudover har der de seneste år været en del tilfælde, hvor en vigtig håndboldfinale har fundet sted
samme dag som generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse
På valg var:
Formand Per Fuhrmann
Bestyrelsesmedlem Bjørn Skovbro
Bestyrelsesmedlem Preben Stub
Per Fuhrmann og Bjørn Skovbro var villige til genvalg og blev genvalgt.
Preben Stub ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Birthe Hoelgaard, som blev valgt.
8. Valg af revisor
Jørgen Laursen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Formanden takkede Preben Stub for de mange års indsats i bestyrelsen.
Derefter takkede formanden dirigenten for et veludført job.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
28. januar 2014
Bjørn Skovbro
PS. Den efterfølgende Operagalla var en stor succes.

