
Referat af 
 

Generalforsamling i Foreningen Anders Draghes Gård       
onsdag d. 30. marts 2022 kl.19.00 

Dagsorden: 
 
       1.  Valg af dirigent. 
             Carlo Pedersen valgtes som dirigent. 
 
       2.  Formandens beretning. 
            Formanden startede beretningen med at minde forsamlingen om, at 2021 havde været meget 
            anderledes. 
            Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og meget af kontakten mellem møderne var  
            digital. 
            Der havde ikke været nogen udskiftning i bestyrelsen efter sidste års generalforsamling, så  
            man fortsatte bare arbejdet. 
            Samarbejdet med ejerforeningen i huset er blevet meget bedre i det forgangne år. Vi får nu  
            langt flere informationer. Nu ved vi, at ejerforeningen har lavet en plan for renovering af  
            ejendommen. 
            I forbindelse med pandemien har vi gemt gemt håndklæderne væk og indkøbt papirhåndklæ- 
            der. Det giver bedre håndhygiejne. 
            Vi har fået repareret vore klapborde. Der er desuden indkøbt 2 transportable plastborde, der 
            tåler at stå udenfor. De kan bruges, når udstillere vil have en aktivitet ude på gågaden. 
            Bestyrelsen forbereder at skifte hjemmeside. Den nuværende kan ikke klare alle vores  
            opgaver. 
            Vi har skifter opbevarer af nøgler til lokalerne. Fremover skal udstillere og brugere af loka- 
            lerne aflevere nøglerne efter endt brug til boghandelen Kongegade 14, Nyborg. 
            Bestyrelsen har arbejdet med at revurdere vores forretningsorden for brug af lokalerne. Det 
            Det er nødvendigt en gang imellem. 
            Udlejningen af lokalerne går rigtig godt. Det betyder jo, at der er brug for lokalerne. 
        
            Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
             
              
 
       3.  Kassereren fremlægger regnskab for 2021. 
            Den gode udlejning og medlemmernes kontingenter sørger for en god økonomi. 
            Indtægter i 2021 på 37.400kr. og udgifter på 52.808 kr.  
            Den store udgift i 2021 vedrører skifte af gulvbelægning. 
            Vores beholdning i banken er på 56.612 kr. 
 
       4.  Vedtagelse af kontingent. 
            Bestyrelsen havde ikke forslag til ændring af kontingentet. 
            Der fremkom ikke forslag om ændret kontingent. 
    
 
       5.  Fremlæggelse af budget for 2022. 



            Kassereren fremlagde et budget på 2022 på 38.500 kr. 
 
 
  
       6.  Indkomne forslag 
            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen senest 
            8 dage før mødet. 
            Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 
  
       7.  Valg af bestyrelse 
                  Følgende blev valgt: 
                  Sussie Baassel Holdt, Nyborg Kunstværksted. 
                  Tove Jensen, Nyborg Soroptimistklub. 
                  Jørgen Krongaard Christensen, enkeltmedlem. 
                   
 
       8.  Valg af 2 suppleanter 
                 Suppleanter vælges for 1 år.   
                 Følgende blev valgt:    

1. suppleant Laila Sørensen, Østfyns Kunstforening. 
2. suppleant Brit Lind, enkeltmedlem.     

 
       9.  Valg af 2 revisorer 
                 Revisorer vælges for 1 år.  
  Følgende blev valgt: 
                       Carlo Pedersen, Personligt medlem. 
  Aksel Andersen, personligt medlem. 
                  
      10. Valg af revisorsuppleant 
                     Revisorsuppleant vælges for 1 år.  
                     Følgende blev valgt: 
                     Flemming Knudsen, Nyborg Kunstværksted. 
 
      11. Eventuelt 
                     Intet til referat. 
 
       
 
Nyborg d. 31. 3. 2022   
 
 
 
 
Carlo Pedersen            Jørgen Krongaard Christensen 
Dirigent                       Referent 
      


