Referat af Generalforsamling i Rock for
Voksne-Ringsted.
Onsdag d.17 maj kl.19,00 i Ringsted Kulturhus Søgade 3, Ringsted

Referat:
1)

Valg af dirigent. Connie Kæregaard valgt.

2)

Formandens beretning. Formanden kom ind på de afholdte
arrangementer i løbet af året og kunne konstatere, at der ikke havde
været nok deltagere, eftersom kun Roosters-arrangementet havde
trukket fuldt hus. Det havde været svært at få samlet madhold, og det
havde medført, at man en enkelt gang havde været nødt til at få mad
udefra. Der er modtaget forslag om, at menu meldes ud, inden billetsalg
starter. Madhold foreslås begrænset fremover til 4-5 personer, hvilket
bestyrelsen skal tage stilling til ved kommende møder. Formanden
slutter med at takke alle for god indsats.

3)

Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet. Kasserer fremlagde og
gennemgik regnskab udvisende underskud på 7.928,59kr og forklarede
dette med færre medlemmer, lavere antal gæster ved
arrangementerne, færre solgte drikkevarer. At underskuddet ikke blev
større, forklaredes med gode rabatter hos Skjold Burne, madlavning til
lav kostudgift. Foreningens aktiver er herefter 47.150,95kr.

4)

Forslag til budget. Kasserer fremlagde budget for sæson 2017-18
udvisende indtægter på 91.000kr og udgifter på 90.700kr og et deraf
opstået overskud på 300kr.

5)

Indkomne forslag. Ingen. Dirigent påpegede, at punkt 5 ikke er med i
den i vedtægterne anførte dagsorden og ej heller i den annoncerede
ditto og opfordrede til, at man lavede vedtægtsændring, der indførte
dette punkt, da man ellers ikke vil kunne behandle forslag fra
medlemmer på generalforsamlingen!

6)

Fastsættelse af kontingent. Det blev ligeledes for dette punkt påpeget,
at man ovenfor i forbindelse med behandling af budget og vedtagelse af
dette jo har fastlagt kontingent, hvorfor pkt. 6 egentlig er overflødigt.
Dette punkt foreslås derfor udeladt i kommende vedtægtsændringer.

7)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, Jf. § 6.stk 1.
På valg er Kirsten, Michael, Johnny. Alle modtager genvalg. Alle
genvalgt. Pia udtræder af bestyrelsen. Sus modtager valg til denne
post. Sus indtræder i stedet for Pia og sidder Pias periode ud, hvorfor
hun skal på valg ved generalforsamling 2018.

8)

Valg af bestyrelsessuppleant, jvf. § 6. stk. 2.
På valg er Sus. Erik modtager valg til denne post. Da Sus indtræder i
stedet for Pia, vælges Erik til suppleant.

9)

Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. §4, stk. 2.
Søren er på valg som revisor. Han modtager genvalg. Søren valgt.
Erik afgår som revisorsuppleant. Connie modtager valg til denne post.
Da Erik er valgt til suppleant, vælges Connie til revisorsuppleant.

10) Eventuelt.

For at forbedre annoncering og oplysning om kommende
arrangementer foreslår Connie, at der lægges foldere ud i større
organisationer/virksomheder i Ringsted m.m.:

•

Banedanmark

•

Kriminalforsorgen

•

Ældre Sagen

•

IT-afdelingen på sygehuset

•

Rema på kasernegrunden

•

Danseskolen på Vibevej

•

Slagelsecentret

•

Danish Crown
Dette tages op i bestyrelsen.
Referat /19.05.17/CO

