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Ordinært repræsentantskabsmøde
Sted og tid

Slangerup Administrationscenter, Raadssalen, Kongensgade 18, 3550
Slangerup
Tirsdag den 24. marts 2009, kl. 19.30

Deltagere

Repræsentantskabsmødet havde 13 deltagere fra 12 stemmeberettigede
medlemsforeninger:
- Jægerspris Amatør Scene
- Elværksforeningen
- Historisk Forening for Skibbyegnen
- Færgegårdens Venner
- Frederikssundfestivalen
- Historisk Forening for Slangerup
- Gruppe 86
- Slangerup Miniby
- Dansk Vandrerlaug, Frederikssund
- Skibbykoret
- Frederikssund Teaterforening
- Vikingespillene

Dagsorden

Referat

1.
Valg af dirigent

Ove Petersen blev foreslået og valg. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt
og beslutningsdygtigt.

2.
Valg af referent

Verner Larsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.

3.
Valg af stemmetællere

Udgik

4.
Bestyrelsens
beretning

Formanden, Kenneth Jensen, supplerede den skriftlige beretning med
oplysning om,

(Udsendt sammen med
indkaldelsen)

At kommunens kultur-, fritids- og idrætspolitik forventes vedtaget i april
måned 2009, og at der derefter vil blive vedtaget en handleplan
At kulturrådet vil søge at få Landsforeningen af Kulturelle Samråd i
Danmark til at skaffe økonomiske midler til fortsat kursusvirksomhed
At Landsforeningens årlige konference vil blive søgt henlagt til
Frederikssund i 2011 eller 2012.
Beretningen blev taget til efterretning

5.
Fastsættelse af
Kontingent

Kontingentet blev fastsat uændret til 200 kr.

6.
Godkendelse af det
reviderede regnskab

Kassereren, Hanne Normann Hansen fremlagde det reviderede regnskab,
der blev godkendt.

(Udsendt sammen med
indkaldelsen)

7.
Behandling af
indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

(Skal fremsættes skriftligt og
være formanden i hænde
senest 8 dag før
repræsentantskabsmødet)

Per Gottlieb
8.
Knud Andersen
Valg af 4
bestyrelsesmedlemmer Ulla Madsen og
Verner Larsen blev valg. Der var ikke andre forslag.
På valg:
Per Gottlieb
Knud Andersen
Ulla Madsen og
Verner Larsen,
der alle modtager
genvalg
Niels Nielsen blev valgt. Der var ikke andre forslag.
9.
Valg af mindst 1, højst
3 suppleanter til
bestyrelsen
På valg:
Niels Nielsen, der

modtager genvalg
10.
Valg af revisor

Jørgen Adsersen blev valgt. Der var ikke andre forslag.

På valg:
Jørgen Adsersen, der
modtager genvalg.
11.
Valg af
revisorsuppleant

Leif Nielsen, Skibbykoret, blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag.

12.
Eventuelt

Ove Petersen, Slangerup Miniby anmodede kulturrådet om at være
behjælpelig med at fået en plæne ved Højagergård stillet til rådighed for
permanent opstilling af minibyen.
Kenneth Jensen gav tilsagn om, at han ville forsøge. Èt af problemerne
er, at Højagergård er en selvejende institution, men der kunne måske
findes andre muligheder.

Dirigenten konstaterede af dagsordenen var udtømt, og han erklærede
repræsentantskabsmødet for afsluttet.

25.03.09.
Verner Larsen
(referent)

