Referat fra generalforsamling den 07-03-2020 i Visborg Husflidsforening
Generalforsamlingen blev holdt på Visborg Husflidsskole i Visborg.
30 medlemmer var mødt op.
Ad 1 Valg af dirigent og referent
Melanie Mayo blev valgt som dirigent. Faketa Leto blev valgt som referent.
Ad 2 Aflæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen og skoleleder
Jens aflagde, som formand beretning for perioden fra marts - december 2019 og for planerne for 2020.
Formanden informerede omkring driften og hvilke kurser der er blevet afholdt siden marts 2019 til 31. december
2019. Samtidig opfordrede formanden til at flere frivillige melder sig til at udføre arbejde i Visborg Husflid.
Da vores nuværende skoleleder Michelle, var fraværende pga. skolelederkursus, blev hendes personlige hilsen til
forsamlingen med beretning for den del af 2019, hun har været tilknyttet.
I forbindelse med beretningen redegjorde bestyrelsen, som lovet på den ekstraordinære generalforsamling sidste
forår for forløbet vedrørende sagsanlægget og politianmeldelsen mod den tidligere skoleleder. Politiefterforskningen
pågår stadig.
Erstatningssagen – der vedrører et krav på knap 200.000 kr. – skal behandles på et retsmøde i november 2020.
Generalforsamlingen godkendte beretningerne fra bestyrelsen og skolelederen og tog orienteringen om den civile sag
til efterretning og godkendte, at foreningen fortsætter sagen.
Ad 3 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Rikke fremlagde regnskabet for 2019. I den forbindelse blev situationen omkring regnskabet for 2018 og
udfordringerne vedrørende 1. kvartal i 2019 gennemgået.
Foreningens revisorer havde gennemgået regnskabet og udtrykte på mødet stor tilfredshed med den del af
regnskabet, som vedrørte de tre sidste kvartaler er 2019, idet revisorerne tilkendegav, at det Rikke havde ydet en stor
indsats for at få udarbejdet et korrekt regnskab for hele 2019. Regnskabet er blevet godkendt.
Ad 4 Drøftelse af program og indhold af medlems aktiviteter og klubvirksomhed for de kommende år
Rikke og Michelle er i gang med kursus plan for efterår 2020 – forår 2021.
Ad 5 Indkomne forslag
Ingen.
Ad 6 Valg
Bestyrelsen:
På valg fire bestyrelsesmedlemmer: Jens Lund, Faketa Leto, Hanne Jensen og Margrethe Jensen. Margrethe ønskede
ikke genvalg. Jens Lund, Faketa Leto, Hanne Jensen og Niels Jørgen Sloth blev genvalgt.
To suppleanter for bestyrelsen: Michael Mayo og Charlotte Boeriis. Begge blev genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var Søren Mousten, som revisor, og Diana Jensen, som revisor suppleant. Begge blev genvalgt.
Ad 7 Eventuelt
Åbent værksted – værksted kunne åbent nogle dage om ugen. Michael Mayo vil være behjælpelig ved
maskinerne i træværksted.
Bagedage – Faketa Leto vil være behjælpelig
Maskinestrik

-

Hækle
Broderi
Væv – her tænkes på flytbare væv

Listen til forslag vil være tilgængelig på opslagstavlen i gangen, hvor der også være tilgængelige informationer om
samtlige aktiviteter i Visborg Husfliden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referatet godkendes:

Melanie Mayo

Faketa Leto

