
 

 

                     HELIKON 
 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling den 05.03.2019 
 
 

1. Generalforsamlingens dirigent Annemette Jøker Thorsen 
 konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt via Hjemmesiden 

 og opslag og dermed beslutningsdygtig. 

 Fremmødte 9 stemmeberettigede medlemmer. 

 

2. Formandens beretning: (Bilag 1 omdelt) 

 Forsamlingen fik en læsepause, hvorefter dirigenten spurgte om der var spørgsmål til 

 Beretningen. Dette var ikke tilfældet.   

 Herefter blev beretningen godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse: (Bilag 2 omdelt) 

 Hans Aagaard Larsen fremlagde regnskabet, som udviste et underskud på kr. 33.122,- 

 og gennemgik det kort.  

Medlemstallet er desværre for nedadgående, men det indkomne kontingent svarede til 

det budgetterede. 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinier for foreningens virksomhed i det kommende år: 

    (Bilag 3 omdelt) 

 Der blev tilkendegivet frustration over, at man sidste år ikke var forberedt godt nok 

til arrangementet på Majpladsen og på Teglportens aktivitetscenter d. 2/12, og der 

blev udtryk ønske om, at der blev taget hånd om dette ved en evt. aftale i år. 

  Herefter blev det fremlagte aktivitetsforslag taget til efterretning. 

 

5. Drøftelse af indkomne forslag: 

 Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent:  

    (Bilag 2+4 omdelt) 

 Hans Aagaard Larsen gennemgik budgettet og kommenterede på de vigtigste poster.  

 Kontingentsatserne blev fastholdt på samme niveau som sidste år. 

  

 7. Valg af formand: 

 Erling Dybkær blev genvalgt. 

 

 8. Godkendelse/valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 

 Vibeke Søltoft fra teknisk afdeling havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, og  

 Torben B. Nielsen (vores scenemester 2018) havde indvilget i at indtræde. 

 Formanden takkede Vibeke for hendes mangeårige indsats. 

 

 Kor:  Lilian Schnack Jelsbak Formand 

   Annemette Jøker Thorsen Suppleant 
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Orkester:  Laila Andreasen Formand 

   Henrik Tom-Petersen Suppleant 

 

Solister:  Hans Aagaard Larsen Formand 

   Kim Tønder    Suppleant 

 

 Teknisk afdl.  Torben B. Nielsen Formand 

   Jette Dalskov  Suppleant 

                                   
Valgt på Generalforsamlingen: 

   Annette Buch Formand 

   Claus Jensen  Suppleant 

 

9. Valg af revisor og suppleant: 

 Revisor:  Flemming Møller 

   Annemette Jøker Thorsen Suppleant 

 

 

10. Eventuelt:  
Her drøftede man atter problematikken om manglende betaling til ølkassen. 

Forsamlingen fandt det helt uacceptabelt at nogle tilsyneladende bevidst undlader at betale eller 

skrive sig på listen til senere betaling. 

Man besluttede at der fra nu af kommer betjening ved køb af øl/vand. Mette og Mari Anne deles om 

opgaven. 

  

  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til 

formanden, der takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for fremmøde og 

opbakningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Annemette Jøker Thorsen  Erling Dybkær  Annette Buch 

     Dirigent       Formand       Referent 


