
REFERAT

Generalforsamling i Revyforeningen

den 25. januar zOLg kl. 9.30 i Grønnegadecentret

Formand Lilli Hauberg bød velkommen til årets generalforsamling. Der var 22lremmødte medlem-

mer.

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Formanden foreslog Hans Bo Henriksen, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dags-

ordenen.

Pkt.2 - Formandens beretning
Beretningen er vedhæftet dette referat. Forslag fra de fremmødte om at få revyorntale i flere aviser

fra nærområdet. Der kan evt. produceres faerdige "historie/'. Formanden lovede at undersØge dette.

Beretningen btev herefter godkendt. Formandens beretning udsendes med referatet.

Pkt. 3 - Foretæggelse af regnskab og kommende års budget

Regnskab 2018/budget 20L9 blev uddelt på mødet, og kasserer Conny Brendstrup redegjorde for

tallene.

Forslag fra de fremmødte om flere sponsorpenge. Vi havde i 20L8 kun en bomærke-annonce. Hvis vi

ønsker flere annon cører, skal vi være opmærksomme på, at programmet skal udvides.

Der kom forslag om at betale sig fra rengøring efter revyen, Bestyrelsen tager dette punkt op.

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

Pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde inden mødet udsendt sproglige aendringer til vedtægterne. Forslaget blev 6nstem-

migt godkendt. De nye vedtægter udsendes med referatet.

Pk.5 - Forslagfra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 5 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 årligt. Dette blev godkendt.

Pkt. 7 - Valg af bes§relse
FØlgende blev valgt:

Lilli Hauberg - formand

Conny Brendstrup - kasserer

Britta Brylov - medlem

Valgene er gældende for 1 år.



Pkt" 8 - Eventuelt
. Opfordring til bestyrelsen om at få en revisor.
. God ide med en snak med Yvonne om at få bedre bespisning i revyforløbet.
. Hans orienterede om den nye persondatalov. Hjemmesiden er lavet således, at man bliver

bedt om at sige ja til regelsættet. Hans oplyste endvidere, at nogle medlemmer stadig

mangler at logge sig på.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for et godt møde. Efterfølgende en tak

fra formanden tildirigenten for gød mødeledelse.

Mødet slut kl. 10.10.

M;L c,,rubat)t
Hans Bo Henriksen, dirigent


