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Ordinært repræsentantskabsmøde
Sted og tid

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund
17.03.2008, kl. 19.30 – 20.30.
.

Deltagere

Repræsentanter for følgende 17 foreninger, der alle var
stemmeberettigede, deltog i mødet:
Brugerrådet Skibby Ældrecenter, Elværksforeningen,
Folkeuniversitetet i Frederikssund, Frederikssund Festival,
Frederikssund Historiske Forening, Frederikssund Kunstforening,
Frederikssund Teaterforening, Gruppe 86, Jægerspris Amatør Scene,
Jægerspris Turistforening, Jægerspriskoret, Kræftens Bekæmpelse i
Frederikssund, Lokalhistorisk Forening for Slangerup, Skibby Kino,
Skuldelev Multikulturforening, Vikingespillene i Frederikssund
Viseklub.

Dagsorden

Referat

1.
Valg af dirigent

Formanden, Kenneth Jensen, Elværksforeningen, bød velkommen og
foreslog sig selv som dirigent. Der var ikke andre forslag – han blev
valgt
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt
indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.

2.
Valg af referent

Verner Larsen, Frederikssund Historiske Forening, blev foreslået. Der
var ikke andre forslag – han blev valgt

3.
Valg af stemmetællere

Hanne Normann Hansen, Gruppe 86, blev foreslået. Der var ikke
andre forslag – hun blev valgt

4.
Bestyrelsens
beretning

Formanden gennemgik den skriftlige beretning.
Beretningen, der er vedlagt dette referat, udgør en del af referatet.
Beretningen blev godkendt

5.
Fastsættelse

Kontingentet blev foreslået fastsat til 200 kr. årligt pr.
medlemsforening/gruppe (uændret)

af kontingent
6.
Forslag til vedtægtsændringer
(forslag vedlagt)

Forslaget blev vedtaget
Formanden gennemgik forslaget til vedtægtsændringer, der var
udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. De
væsentligste ændringer er, at antallet af bestyrelsesmedlemmer
reduceres fra 9 til 7, og at bestemmelsen om den ”geografiske”
fordeling af bestyrelsesposterne bortfalder.
Forslaget, der er vedlagt dette referat, udgør en del af referatet.
Forslaget blev vedtaget.

7.
Godkendelse af det
reviderede regnskab

Kassereren, Hanne Normann Hansen gennemgik det fremlagte,
reviderede regnskab.

(følger kalenderåret)

Regnskabet, der er vedlagt dette referat, udgør en del af referatet.
Regnskabet blev godkendt

8.
Behandling af
indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag

(skal fremsættes skriftligt
og være formanden i
hænde senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet)

9.
Valg af formand

Kenneth Jensen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag

(Kenneth Jensen er på valg og
modtager genvalg)

10.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
(Følgende er på valg:
Vibeke Eggers – modtager ikke
valg - bestyrelsen foreslår
Jesper Wittenburg.
Hanne Normann Hansen modtager genvalg
Ulla Madsen – modtager
suppleringsvalg for 1 år.
(indtrådt i John Wulffs sted i
2007
Sys Andersen modtager ikke
genvalg
Poul Olsen modtager ikke
genvalg

Jesper Wittenburg, Vikingespillene i Frederikssund, blev valgt for 2
år.. Der var ikke andre forslag.
Hanne Normann Hansen blev valgt for 2 år. Der var ikke andre forslag
Ulla Madsen, Frederikssund Festival blev valgt for 1 år. Der var ikke
andre forslag.
Der blev ikke valgt et fjerde bestyrelsesmedlem, jfr.
vedtægtsændringerne ovenfor om reduktion af antallet af
bestyrelsesmedlemmer.

11.
Valg af mindst 1, højst
3 suppleanter til
bestyrelsen
Jesper Wittenburg
Er på valg

12.
Valg af revisor

Niels Nielsen, Historisk forening for Skibbyegnen blev foreslået. Der
var ikke andre forslag. Han blev valgt.

Jesper Wittenburg blev indvalgt i bestyrelsen, jfr. ovenfor.
Jørgen Adsersen, Frederikssund Viseklub, blev genvalgt. Der var ikke
andre forslag.

(Jørgen Adsersen er på valg
og modtager genvalg)

13.
Valg af revisorsuppleant

Peter Klarskov Jørgensen, Skibby Kino, blev genvalgt. Der var ikke
andre forslag.

(Peter Klarskov Jørgensen er på
valg og modtager genvalg)

14.
Eventuelt

Ophævelsen af den ”geografiske” fordeling af bestyrelsesposterne blev
drøftet. Der var alt i alt tilfredshed med, at den nyvalgte bestyrelse
dækker bredt i kommunen, og at den dækker aktivitetsmæssigt bredt.
Det blev anført, at det kunne få en signalværdi, hvis Kulturrådet blev
omdøbt til ”Kulturrådet i Frederikssund Kommune.
Bestyrelsesmedlemmerne redegjorde for bestyrelsens arbejde,
herunder arbejdet i
- Folkeoplysningsudvalget,
- Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark og
- Frederiksborg Amts Kulturelle Samråd

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt. Repræsentantskabsmødet blev hævet.
18.03.2008
Verner Larsen

