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Ordinært repræsentantskabsmøde
Sted og tid

Produktionsskolen ”Over Broen”,
Skuldelevvej 21, Skibby, den 22. marts kl.
19.30

Deltagere

13 medlemsforeninger var repræsenteret

Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Niels Nielsen, Historisk Forening for Skibby
blev foreslået og valgt.
Dirigenten fastslog, at
repræsentantskabsmødet var rettidigt
indkaldt og dermed beslutningsdygtigt

2. Valg af referent

Verner Larsen, bestyrelsen, blev foreslået
og valgt

3. Valg af stemmetællere

Undladt

4. Bestyrelsens beretning

Der henvises til den vedhæftede skriftlige
beretning.
Formanden oplyste supplerende, at
Kulturrådet nu har 70 medlemmer ud af de
ca. 120 mulige. Målet der blev sat på den
stiftende generelforsamling var således
nået.
Endvidere oplyste formanden, at
Folkeoplysningsudvalget havde valgt Jens
Brogaard Jensen, byrådet, som formand og
Tommy Fritzen, handicaporganisationerne,
som næstformand
På spørgsmål til beretningen oplyste
formanden at også andre end foreninger,
altså også enkeltpersoner kan søge tilskud,
og at der kan søges tilskud til
vedligeholdelse af materiel
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5. Fastsættelse af kontingent

Kassereren foreslog en uændret
kontingentstørrelse på 200 kr. om året. Det
blev vedtaget

6. Godkendelse af det reviderede
Regnskab (som følger kalenderåret)

Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab, som blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag
(skal fremsættes skriftligt og være

Der var ikke indkommet forslag

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke andre forslag

Formanden i hænde senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet)

Følgende er på valg og modtager alle
genvalg:

-

John Wulff, Skibby
Knud Andersen, Slangerup
Verner Larsen, Frederikssund
Per B. Gottlieb, Jægerspris

9. Valg af mindst 1, højst 2 suppleanter
-

Følgende er på valg:
Ulla Madsen modtager genvalg
Jesper Wittenburg modtager genvalg
Thomas Gotthard

De pågældende blev valgt

Der var ikke andre forslag.
Ulla Madsen og Jesper Wittenburg blev
valgt

10. Valg af revisor

Jørgen Adsersen blev foreslået og valgt.
Der var ikke andre forslag

11. Valg af revisorsuppleant

Peter Klarskov blev foreslået og valgt.
Der var ikke andre forslag

12. Eventuelt

Niels Nielsen efterlyste måder til at fremme
borgernes enhedsfølelse/identitet med den
ny Frederikssund kommune – et
fællesarrangement med en fremtidsforsker
er måske ét af midlerne.
Kenneth Jensen pegede på ”Musik over
Broen” som et af midlerne.
Kenneth Jensen oplyste endvidere, at der
ikke i kommunens kulturbudget var afsat
øremærkede midler til arrangementer, som
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kunne fremme enhedsfølelsen
Forholdet til medierne blev drøftet. Niels
Nielsen efterlyste, at lokalpressen huskede
at bringe nyheder om arrangementer i
kommunens ”udkantsområder”.
Det blev oplyst, at det var vigtigt at have
personlige kontakter, når
pressemeddelelser skulle optages i
lokalpressen.
Ulla Madsen oplyste, at Fjord-TV gerne
stillede op til kulturelle arrangementer.
Kontaktmuligheden til Fjord-Tv er:
- www.fjordtv.dk og
- Post@fjordtv.dk og
Fjord TV
Industrimarken 2 A
3300 Frederiksværk
Kenneth Jensen vil skrive en artikel om
repræsentantskabsmødet til Frederikssund
Avis – der er go kontakt til denne lokalavis

Dirigenten fastslog, at dagsordenen var udtømt og erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.
23. marts 2007
Verner Larsen
(referent)
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