Referat
Repræsentantskabsmøde torsdag d. 20. februar 2020
1. Valg af dirigent og referent
Mogens Bruun (formand FOU) valgt
Tom Høst valgt til referent
2. Præsentation af repræsentantskabet
Repræsentantskabet og de tilstedeværende foreninger præsenterede sig
3. Bestyrelsens beretning
Ilse Schødt aflagde beretning, som derefter blev sendt til debat i forsamlingen inden evt. godkendelse
Blandt andet blev diskuteret samrådets struktur, Kulturelt Samråds opgaver, lokalebookning og
teleslynge.
Forsamlingen afsluttede med en forventning om et snarligt oplæg fra Kulturelt Samråds samlede
bestyrelse om fremtidig struktur.
Slutteligt blev beretningen sat til afstemning og godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og efterfølgende godkendt.
En uddannet revisor blandt de fremmødte påpegede derefter en fejl i regnskabet. Dette blev rettet.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag indsendt
6. Forslag til aktiviteter det kommende år
Forslag fra bestyrelsen gennemgået og debateret.
Formanden opfordrede til at indsende forslag til aktiviteter, foredrag, forbedringer mv. til bestyrelsen.
Debatten drejede sig mest om at lave arrangementer, der havde direkte henvendelse til foreningernes
dagligdag.
7. Fastsættelse af kontingent
Uændret 100 kr./år
8. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år
Gennemgået. Især en post arrangementer blev diskuteret. Skulle bruges til arrangementer i henhold til
diskussion under forslag til aktiviteter.
9. Valg af bestyrelsen, jf. § 6
Der skulle i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg: Birgit Kjeldgaard, Peter Helledie Stæhr og Ilse Schødt - modtager alle genvalg
På valg: Tom Høst – modtager ikke genvalg
Tue Bertelsen, Anne Sørensen og Gitte Åkjær - ikke på valg
Birgit Kjeldgaard, Peter Helledie Stæhr og Ilse Schødt blev alle valgt og som nyt medlem Ken Christensen
fra Farum Jazzklub (formand) og Ellegårdens styregruppe.
Valg af suppleanter
På valg: Kirsten Høybye og Erling Brix - genvalgt
10. Valg af kasserer og revisor, jf. §6
Anne Sørensen, kasserer og Marianne Stohn, revisor - ikke på valg
11. Eventuelt
Fra Gospelkoret påpegede Gitte Svenningsen (Nordea Furesø) muligheden for at søge Nordea Fonden, der
hvert år uddeler rigtig mange millioner, om tilskud. Behandles centralt i Nordea. Søges på Nordeas
hjemmeside.
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