Referat af

generalforsamlingen i Foreningen Anders Draghes Gård
tirsdag d. 19. marts 2019
Kongegade 24, st. th. Nyborg
Ad 1. Valg af dirigent
Aksel Andersen valgtes som dirigent.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden behandlede en lang række emner, foreningen har drøftet i løbet af det
seneste år:
Den nye parkeringsordning har ikke givet anledning til problemer, måske tværtimod.
Vi har nu fundet ud af, at pludseligt udfald af lyset i lokalerne skyldes de nye LEDlysstofrør. Problemet skal snarest ordnes.
Lokalerne er blevet malet. Det har pyntet.
Tæpperne er blevet renset. Det ser ud til, at de ret hurtigt igen bliver snavset.
Udlejningen af lokalerne er gået godt i det seneste år. Der er dog stadig problemer
med udlejning i sommerperioden. Det arbejdes der med.
Bestyrelsen har nu oparbejdet en egenkapital af en størrelse, der er nødvendig i
forhold til uventede udgifter.
Beretningen godkendtes.
Ad 3. Kassereren fremlægger regnskab for 2018.
Indtægterne har i 2018 fulgt budgettallene meget nøje.
Udgifterne blev noget lavere end budgetteret. Det gav et overskud på godt 9000 kr.
Det har været med til at nå en egenkapital på 50.000 kr. Yderst tilfredsstillende.
Regnskabet godkendtes.
Ad 4. Vedtagelse af kontingent.
Der blev ikke fremsat ønske om ændret kontingent.
Ad 5. Fremlæggelse af budget for 2019.
Budgettet for 2019 balancerer med 36.000 kr.
Ad 6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 7. Valg af bestyrelse
Formand Bente Tipsmark, Østfyns Kunstforening (genvalgt).
Næstformand Fini Løkke, Nyborg Kunstværksted (ikke på valg).
Kasserer Tove Jensen, Nyborg Soroptimistklub (ikke på valg).
Sekretær Jørgen Krongaard Christensen, enkeltmedlem (Ikke på valg).
Bestyrelsesmedlem Erik Spangholm, Østfyns Foto-klub (genvalgt)

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