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Ordinært Repræsentantskabsmøde
Sted og tid

Kulturhuset Elværket, Cafeen, Ved Kirken 6, Frederikssund
Mandag den 22. marts 2010, kl. 19.30

Deltagere

Repræsentantskabsmødet havde samlet 22 deltagere fra følgende18
stemmeberettigede foreninger:
- Elværksforeningen
- Historisk Forening for Skibbyegnen
- Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen
- Frederikssund Historiske Forening
- Gruppe 86
- Jægerspris Amatør Scene (JAS)
- Frederikssund Festival
- Slangerup Miniby
- Skibby Kino
- Færgegårdens Venner
- Hornsherred Modelbaneklub
- Frederikssund Kunstforening
- Dansk Vandrerlaug
- Frederikssund Teater
- Frederikssund Viseklub
- Frederikssund Fotoklub
- Ferslev-Vellerup Jagtforening
- Slangerupkoret

Dagsorden

Referat

1.
Valg af dirigent

Ove Petersen, Slangerup Miniby, blev valgt. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og
dermed beslutningsdygtigt.

2.
Valg af referent

Verner Larsen, Færgegårdens Venner, blev valgt. Der var ikke andre forslag

3.

Jørgen Adsersen, Frederikssund Viseklub og Peter Thinghøj Christiansen,

Valg af stemmetællere
4.
Bestyrelsens beretning

Frederikssund Historiske Forening, blev valgt. Der var ikke andre forslag.
Formanden, Kenneth Jensen, Elværksforeningen, aflagde bestyrelsens beretning.
Beretningen er vedhæftet dette referat og udgør en del af referatet.
Beretningen blev taget til efterretning.

5.
Fastsættelse af
kontingent
6.
Godkendelse af det
reviderede regnskab
7.
Behandling af indkomne
forslag (skal fremsættes

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 200 kr. Der fulgte en debat om,
hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at forhøje kontingentet for at konsolidere
Kulturrådet økonomisk. Kontingentet blev fastsat til uændret 200 kr.
Kassereren, Hanne Normann Hansen, Gruppe 86, fremlagde det reviderede
regnskab, der blev godkendt. Regnskabet er vedhæftet dette referat og udgør en
del af referatet.
Der var ikke indkommet forslag.

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

8.
Valg af formand for 2 år

Kenneth Jensen, blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.

9.
Valg af 2
bestyrelsesmedlemmer

Jesper Wittenburg, Vikingespillene, og Bo Harslev, Kulhuse Kultur- og
Medborgerhus blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag

10.
Valg af mindst en, højst
3 suppleanter til
Bestyrelsen
11.
Valg af revisor
12.
Valg af revisorsuppleant
13.
Eventuelt

Niels Nielsen, Historisk forening for Skibbyegnen, blev foreslået og valgt. Der var
ikke andre forslag.
Jørgen Adsersen, Frederikssund Viseklub, blev foreslået og valgt. Der var ikke
andre forslag.
Leif Nielsen, Skibbykoret, blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.
Knud Andersen, Folkeuniversitetet i Frederikssund, rejste spørgsmål om Elværkets
Reservationssystem: Man havde 2 år i træk fået reservationer trukket tilbage til
fordel for Ungdomsskolens musical – sidst gang uden varsel. Eskild Marcussen,
Elværket oplyste, at man af og til måtte flytte reserverede arrangementer. I
sidstnævnte tilfælde havde der været tale om en kommunikationsbrist.
Der fulgte en generel meningsudveksling om manglen på egnede mødelokaler i
Frederikssund kommune.
Eskild Marcussen foreslog, at der blev udarbejdet en fortegnelse om kommunens
mødefaciliteter med oplysning om deres tekniske udstyr og om de relevante

kontaktpersoner.
Kenneth Jensen takkede Hanne Normann Hansen, der fra i dag er udtrådt af
Kulturrådets bestyrelse, for hendes arbejdsindsats siden 1992 – først i Kulturel
Fællesforening – senere i Kulturrådet i Frederikssund.
Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt og hævede repræsentantskabsmødet.
22. marts 2010
Verner Larsen

