Referat af

Generalforsamling i Foreningen Anders Draghes Gård
mandag d. 20. marts 2017

Ad 1. Valg af dirigent
Aksel Andersen valgtes som dirigent.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden nævnte i sin beretning en lange række områder, bestyrelsen havde
beskæftiget sig med i det forgangne år. Heraf skal nævnes:
• Skift af kasserer for et år siden har betydet flere udgifter til a´jourførelse af
hjemmeside m.m.
• Det er tydeligt, at det indkøbte beach-flag virker. Det bringer en del nysgerrige ind
i udstillingslokalerne.
• Der er stadig problemer med at holde yderdøren åben i sommerperioden.
• Ejerforeningen har indført en ny parkeringsordning i gården bag lokalerne. Det har
via aftale med andre beboere givet os flere parkeringsmuligheder.
• Der er udfærdiget en turistplakat til vitrinen i kongegade. Den fortæller turister, at
døren er åben, og at man bare kan kigge indenfor.
• På grund af konkurs hos vores rengøringsfirma, har vi haft problemer med gangog toiletrengøring i sidste halvår af 2016.
• Fejlaflæsning af forbrug af vand og varmt vand har drillet os. Fejlaflæsningen er
erkendt af Clorius, men vi har endnu ikke fået penge tilbage. Vi håber på en
snarlig afslutning på sagen.
Beretningen godkendt.
Ad 3. Kassereren fremlægger regnskab for 2016.
Regnskabet godkendt.
Ad 4. Vedtagelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter som hidtil.
Ad 5. Fremlæggelse af budget for 2017.
Budget for 2017 forelagt.
Ad 6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad 7. Valg af bestyrelse
Bente Tipsmark( Østfyns Kunstforening ) og Erik Spangholm (Østfyns Fotoklub) blev
genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 suppleanter
Suppleanter vælges for 1 år.
Laila Sørensen ( Østfyns Kunstforening )valgtes som 1. suppleant.
Henning Højer ( Filatelistklubben ) valgtes som 2. suppleant.
Ad 9. Valg af 2 revisorer
Revisorer vælges for 1 år.
Lennie Larsen, filatelistklubben, valgtes.
Aksel Andersen, personligt medlem, valgtes.
Ad 10. Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleant vælges for 1 år.
Flemming Knudsen, Nyborg Kunstværksted, valgtes.
Ad 11. Eventuelt
Intet til referat.
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