Foreningens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2020
aflystes p.g.a. Corona-krisen
Referat af

Generalforsamling i Foreningen Anders Draghes Gård
mandag d. 29. juni 2020
Dagsorden:
Ad 1. Valg af dirigent
Aksel Andersen valgtes som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Ad 2.

Formandens beretning
Formanden behandlede en lang række emner, bestyrelsen har drøftet i løbet af det
seneste år:
Parkering i gården (der er fundet en mindelig løsning).
Udfald af lyset i lokalerne. Problemet er endnu ikke løst. Der er dog en løsning i sigte.
Der er indkøbt en ny printer, der er tilgængelig for lejerne. Der er også indkøbt papir.
Den utætte vandhane på toilettet er udskiftet. Toilettet er i der hele taget forbedret.
Bestyrelsen i ejendommen er udskiftet. Det har givet et langt bedre samarbejde.
Udlejningen af vores lokaler går godt.
Corona-krisen med nedlukning af lokalerne; herunder et godt samarbejde med Nyborg
Kommune.
m.m.
Beretningen godkendt.

Ad 3.

Kassereren fremlægger regnskab for 2019.
Regnskabet for 2019 sluttede med et overskud på 11.634,98 kr.
Formuen ultimo 2019 blev 62.212,26 kr.
Regnskabet godkendt.

Ad 4.

Vedtagelse af kontingent.
Bestyrelsen har ingen forslag til ændring af kontingent.
Kontingentet forblev uændret.

Ad 5.

Fremlæggelse af budget for 2020.
Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for 2020.
Budgettet balancerer med 39.000 kr.

Ad 6.

Indkomne forslag
Det var ikke indkommet forslag.

Ad 7. Valg af bestyrelse
Bente Tipsmark, Østfyns Kunstforening (ikke på valg).
Fini Løkke, Nyborg Kunstværksted (genvalgt).
Tove Jensen, Nyborg Soroptimistklub (genvalgt).
Jørgen Krongaard Christensen, enkeltmedlem (genvalgt).
Erik Spangholm, Østfyns Fotoklub (ikke på valg).

Ad 8. Valg af 2 suppleanter
Suppleanter vælges for 1 år.
1. suppleant Laila Sørensen, Østfyns Kunstforening(genvalgt).
2. suppleant Brit Lind (genvalgt).
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.
Under dette punkt nævnte bestyrelsen nogle tanker om forbedringer i lokalerne:
- nye slidstærke tæpper på gulvene. Med mulighed for udskiftning af felter.
- udskiftning af klapbordene
- udskiftning af de ældste af stolene
Der er kontakter til nogle af byens hoteller, der står overfor at skifte møblement.

Nyborg d. 1. 7. 2020
Aksel Andersen
Dirigent

Jørgen Krongaard Christensen
Sekretær

