Referat af Ordinær Generalforsamling i Direktøren
mandag den 24.6.20 kl 16.00 i direktørboligen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og skriftfører
Formandens beretning
Regnskab for 2019 til godkendelse
Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at der bliver mulighed for at melde sig ind i Direktøren
som støttemedlem. De har ingen stemmeret og er ikke valgbare.
Joan vil uddybe forslaget.

5. Fastsættelse af kontingent og evt. også for støttemedlemmer
6. Valg af bestyrelse. På valg er:
Erik Nørkjær – modtager genvalg
Svend Lund – modtager ikke genvalg
Peter Bork-Johansen – modtager ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter
8. Eventuelt
Referat fra mødet:
1: Valg af dirigent og skriftfører
Som dirigent blev Karen Tholle valgt
Som referent blev Erik Nørkjær valgt
2: Formandens beretning
Leo´s beretning berørte følgende punkter/emner:
•
•

•

•
•
•

Funktionsåret kom op på 1 ½ år primært p.g.a. Corona perioden.
Bestyrelsen har haft en del møder med kommunen i perioden og bestyrelsens samlede
indtryk er at samarbejdet med kommunen går rigtig godt og at kommunen er positiv over for
vores lille forening.
Der er arbejdet en del på at få Direktøren gjort klar både i stue etagen hvor der er malet og
gjort rent, og kan nu rigtig tages i brug og det sammen på første sal, hvor der er ændret på
disponeringen af lokalerne – vi håber at alle kommer til at trives i de ”opdaterede ”
omgivelser.
Bestyrelsen håber at alle vil tage huset i brug.
Direktøren er fusioneret med Hobbyforeningen som hobbykælderen i Byskolen, som vil blive
opdateret.
Leo appellerede til at alle fokuserede på fællesskabet – så alle føler at Direktøren er et godt
sted at komme.

•

Fremtidsønsker til Direktøren er at vi får flere medlemmer/brugere og at vi får gang i flere
værksteder.

3: Regnskab for 2019 til godkendelse
Kassereren Joan Andreasen gennemgik regnskabet som blev godkendt
Det blev nævnt at en del af vores omkostninger er blevet afholdt af Borgerbudgettet.
4: Behandling af indkomne forslag og
5: Fastsættelse af kontingent og evt. også for støttemedlemmer
Forslag:
Bestyrelsen foreslår, at der bliver mulighed for at melde sig ind i Direktøren
som støttemedlem. De har ingen stemmeret og er ikke valgbare.
Joan vil uddybe forslaget.
Efter en længer drøftelse blev man enig om følgende:
Der er kun ’en type medlemskab: Aktivt medlemskab af Direktøren som omfatter fri og ubegrænset
brug af Direktørboligen om sommeren og Byskole i vinterperioden samt Hobbykælderen.
For dette betaler man et årligt kontingent på: kr. 200,Hvis man ønsker at støtte vores forening er alle personer altid velkommen til at indbetale et
støttebeløb – som vi selvfølgelig siger mange tak for – dette er selvfølgelig helt frivillig.
Det blev aftalt at EN snarest udsender en mail med konto nr. m.v. hvor medlemmerne kan overføre
deres kontingent.
6: Valg til bestyrelsen
Følgende nye medlemmer blev valgt: Hanne Bernstein og Mentoo Mortensen for de næste 2 år –
velkomme til bestyrelsen – vi glæder os til et godt samarbejde.
7: Valg af 2 suppleanter
Første suppleant: Hanne Tolderlund og Anden suppleant: Karen Tholle. Revisor: Frants Andreasen.
8: Eventuelt
Mentoo fremkom med følgende ideer: Indkøb af gæstebog, at flytte lidt rundt med de nye udendørs
borde så de står mere optimalt, Drikkevarer til ”Åben hus” og en plakatstander som siger at ”Døren
er åben” og at alle er velkomne til at kikke ind.
Det blev nævnt at Hornegruppen har en sådan stander som man evt. kunne bruge.
Man drøftede muligheden for at Galleri/udstillingen kunne holde åben i løbet af sommeren og
konklusionen blev at det var op til det enkelte medlem selv at åbne dørene for besøgende, men at
man selvfølgelig låste huset af når man ikke længere var på Direktøren.
For referat
Erik Nørkjær & bestyrelsen

