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Ordinært repræsentantskabsmøde
Sted og tid

Slangerup Administrationscenter, Kongensgade 18, 3550 Slangerup
Mandag den 17. marts 2014, kl .19.30

Deltagere

Repræsentantskabsmødet havde samlet 15 deltagere fra følgende foreninger
m.fl:
Brugerrådet i Skibby
Centerrådet på Tolleruphøj
Elværksforeningen
Folkeuniversitetet i Frederikssund
Frederikssund Festival
Frederikssund Historiske Forening
Frederikssund Vikingespil
Historisk Forening for Skibbyegnen
Jægerspris Amatør Scene (JAS)
Jægerspris Turistforening
Lokalhistorisk Foreningen for Slangerupegnen
Senior Rejseklub Frederikssund
Skibby Kino
Slangerup Bios Venner
Visens Venner Frederikssund

Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent

Referat
Peter Thinghøj Christiansen, Frederikssund Historiske Forening, blev foreslået og
valgt. Der var ikke andre forslag.
Verner Larsen, Folkeuniversitetet i Frederikssund blev foreslået og valgt. Der var
ikke andre forslag.

3.
Valg af stemmeTællere
4.
Bestyrelsens
beretning

Punktet udgik – der var 15 stemmeberettigede deltagere

Formanden Kenneth Jensen, Elværksforeningen, aflagde bestyrelsens beretning,
der er vedhæftet og udgør en del af referatet
Beretningen blev taget til efterretning

5.
Fastsættelse af
Kontingent
6.
Godkendelse af det
reviderede regnskab

Kassereren Ulla Madsen, Frederikssund Festival, foreslog et uændret kontingent
på 200 kr. årligt.
Det blev vedtaget.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og oplyste på et spørgsmål, at
faldet i konferenceudgifter fra 16.460 kr. i 2012 til 3.475 kr. i 2013, skyldtes,
At man i 2012 havde haft ekstraordinært store udgifter i forbindelse med
Landskonferencen, som KUF var vært for.
Regnskabet blev godkendt
Regnskabet er vedhæftet og udgør en del af referatet.

7.
Forslag til vedtægtsÆndringer

Forslaget, som blev udsendt sammen med indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet er begrundet i et ønske om at smidiggøre bestyrelsens
arbejde.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

8.
Behandling af
indkomne forslag
9.
Valg af formand
Kenneth Jensen,
Elværksforeningen er
på valg

De ændrede vedtægter er vedhæftet og udgør en del af referatet
Der var ikke indkommet forslag

Kenneth Jensen ble foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag

10.
Hanne Jørgensen, Ulla Madsen og Jesper Wittenburg blev foreslået og valgt.
Valg af tre
Bestyrelsesmedlemmer Der var ikke andre forslag.
Hanne Jørgensen,
Skibby Kino
Madsen, Frederikssund
Festival og
Jesper Wittenburg,
Frederikssund
Vikingespil, Ulla er på
valg

11.
Valg af mindst en,
højst 3 suppleanter til
bestyrelsen
Niels Nielsen Historisk
Forening for
Skibbyegnen og
Jens Lindgreen,
Lokalhistorisk Forening
for Slangerupegnen er
på valg
12.
Valg af revisor
Jørgen Adsersen,
Frederikssund Viseklub
er på valg
13.
Valg af
revisorsuppleant
Leif Nielsen,
Skibbykoret er på valg
14.
Eventuelt

Niels Nielsen og Jens Lindgreen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag

Jørgen Adsersen ønskede ikke genvalg.
Lars Lyberg, Jægerspris Turistforening blev foreslået og valgt. Der var ikke andre
forslag
Leif Nielsen blev foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag

På forespørgsel fra Inge Rasmussen, Brugerrådet i Skibby, oplyste formanden, at
det på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 19. marts 2014 vil blive besluttet, om
Aktiv Fritid fortsat skal udkomme.
Gert Gras Henriksen, Centerrådet Tolleruphøj, fandt, at det var svært at få
kommende arrangementer omtalt i lokalpressen. Kan KUF gøre noget? Flere
havde den samme erfaring. Formanden oplyste, at man havde haft en forhandling
med lokalpressen, dog uden det store udbytte.
Formanden orienterede om arbejdet med den kommende Fritidspolitik, der bl.a.
foregår i 5 dialoglaboratorier, og han opfordrede alle til at deltage i arbejdet
Materiale fra det første dialoglaboratoriemøde den 5. marts 2014 og en datoliste
for kommende møder er vedhæftet referatet og udgør en del af referatet.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt. Han hævede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.
19. marts 2014

-----------------------------------------------Peter Thinghøj Christiansen
Dirigent

----------------------------------------Verner Larsen
Referent

