Folkeuniversitetet i
Frederikssund

Ordinært repræsentantskabsmøde 2015

Dato og klokkeslæt
Hos
Adresse

Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 21.30
Kulturhuset Elværket,
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Dagsordenen

R Referat
beslutningerReefReerat
ogluninger

Almindelige bemærkninger

Formanden, Knud Andersen bød
velkommen

Deltagere

Repræsentantskabsmødet havde samlet 14
deltagere

1.
Valg af dirigent

Knud B. Christoffersen blev foreslået og
valgt. Der var ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede, at
repræsentantskabsmødet var rettidigt
indkaldt og beslutningsdygtigt

2.
Beretning om
Formanden aflagde beretningen. Det havde
folkeuniversitetets virksomhed været et godt år for folkeuniversitetet med
i 2014
mange og velbesøgte arrangementer.
Økonomien er god.
Formanden henviste i øvrigt til den skriftlige
beretning, som findes på hjemmesiden:
fufsund.dk
Beretningen blev taget til efterretning

3.
Fremlæggelse og godkendelse
af det reviderede regnskab for
2014

Kassereren, Lasse Knudsen, fremlagde
regnskabet, der udviser et resultat på
14.242,03 kr. og en beholdning på
116.874,94 kr. hvilket er tilfredsstillende.
Kassereren gjorde dog opmærksom på, at
der er gennemført flere end 30
arrangementer, men at overskuddet i alt
væsentligt kommer fra 3 arrangementer og
kaffesalget.
Regnskabet blev godkendt.

4.
Behandling af indkomne
forslag

Der var ikke indkommet forslag

5.
Valg til
De pågældende blev foreslået og valgt. Der
folkeuniversitetskomiteen. På var ikke andre forslag
valg for 2 år er Brita, Pilegaard
Hansen, Aase Zinck, Lasse
Knudsen og Knud Andersen,
der alle er villige til at modtage
genvalg

6.
Valg af to revisorer og én
revisorsuppleant for ét år.
På valg som revisorer er Svend
Jørgen Thomsen og Hannah
Andersen, der begge er villige
til at modtage genvalg.

De pågældende blev foreslået og valgt. Der
var ikke andre forslag

På valg som revisorsuppleant
er Kjeld Christensen, der er
villig til at modtage genvalg

Den pågældende blev foreslået og valgt. Der
var ikke andre forslag.

7.
Eventuelt

Hannah Andersen spurgte, om komiteen
havde planer for anvendelsen af en del af
den betydelige formue
Formanden svarede, at man havde
overvejelser - men ingen beslutning - om at
gennemføre et større, gratis arrangement,
evt. i gymnasiets festsal. Der kunne blive
tale om at engagere en foredragsholder,
hvis honorarkrav lå ud over
folkeuniversitets sædvanlige niveau.
Der fulgte meningstilkendegivelser om
muligt indhold og målgruppe for et større
arrangement.

8.
Godkendelse af referatet

Folkeuniversitetets vedtægter kræver ikke
en formel godkendelse af referatet, men
referatet vil - før det bliver offentligt
tilgængeligt - blive tilsendt dirigenten med
henblik på eventuelle kommentarer

Afslutning

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen
var udtømt og hævede
repræsentantskabsmødet

Mødet sluttede

Kl. 21.50

11. marts 2015
Verner Larsen
referent

