Referat Generalforsamling
Bornholms Middelaldercenters Vennekreds 24. 02. 2019
Formand Lone byder velkommen til de fremmødte. 33 medlemmer + Jane fra BMC.
Der vælges stemmetællere, dirigent og referent.
Ad 1

Stemmetællere: Bjørn og Erik

Ad 2

Dirigent: Poul

Ad 3

Referent Niels

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Giver herefter ordet til Formanden.
Ad. 4

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

Gennemgang af årets højdepunkter og bestyrelsens arbejde. Fremhæves kan; der har i år været lidt mindre
tilslutning til nogle af foreningens arrangementer.
Der er planlagt med arbejdsdage igen i 2019. Bl.a. skal kanonskærmen og galgebakken renoveres og
husene skal gøres klar til sæsonen.
Vennekredsen har doneret 2 x 3.000 kr. til centret til indkøb af tømmer og trætjære.
Julemarkedet 2018 satte rekord med ca. 500 besøgende.
Beretningen godkendes med applaus.

Ad. 5

Fremlæggelse af regnskab.

AC fremlægger regnskab. Redegør for nogle budgetoverskridelser der bunder i indkøb af bl.a. nyt fællestelt
hvor tilskud fra fond var indtægtsført i 2017.
Foreningen har ca. 82 medlemskaber.
Regnskabet godkendes.

Ad. 6

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, med udgangspunkt i foreningens gode økonomi, at kontingentet fortsætter uændret.
Vedtages.

Ad. 7

Godkendelse af budget.

Lone gennemgår bestyrelsens forslag til budget for 2019.
Vedtaget.

Ad. 8

Kommende års aktiviteter.

Lone gennemgår aktivitetsplanen 2019 (omdelt på generalforsamlingen.) Planen er ikke fuldstændig, da
der endnu er ting der ikke er faldet på plads. Planen vil løbende blive opdateret og kan ses på foreningens
hjemmeside og på foreningens Facebookside.
Forslag til aktiviteter godkendes.

Ad. 9

Indkomne forslag.

Ingen.

Ad. 10

Arbejdsgruppens forslag til vedtægtsændringer.

Der blev ved sidste års ekstraordinære generalforsamling vedtaget, at der skulle nedsættes en
arbejdsgruppe, der kunne kigge på den splid der har været i foreningen, samt kigge på foreningens
vedtægter for at se, om der var noget der skulle ændres.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, som har givet et grundlag at arbejde
videre med. Resultatet overdraget til bestyrelsen.
Gennemgang af vedtægter resulterede i et forslag fra arbejdsgruppen til ændringer af vedtægter.
Ændringsforslag blev gennemgået. Der blev undervejs foretaget små ændringer. Herefter blev forslaget
vedtaget med kun 1 stemme imod.

Ad. 11

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

AC har været kasserer for et år, og ønsker ikke genvalg som kasserer, men stiller gerne op til bestyrelsen.
Heidi vælges som kasserer for en 2-årig periode.
AC og Patrick vælges ind i bestyrelsen.
Som suppleanter vælges:
Kat (var ikke til stede, men havde meddelt, at hun modtog genvalg.)
Dutten

Ad. 12

Valg af revisor og revisorsuppleant

Poul fortsætter som revisor
Martin fortsætter som revisorsuppleant

Ad 13

Eventuelt.

Forslag om at udvide foreningens aktiviteter. Fælles ture til andre steder for inspiration blev nævnt.
Bestyrelsen opfordrer alle til at komme med forslag løbende, så bestyrelsen har noget at arbejde ud fra.

Jane opfordrer til, at vi prøver at koordinere ture til andre centre med BMC, der har nogle
samarbejdsrelationer der gør, at der måske kan arrangeres egentlige studieture, der vil give større indsigt,
end hvis vi bare kommer som alm. Besøgende.
Generalforsamling slut.

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Bornholms Middelaldercenters Vennekreds 24.02.2019

Ad. 1

Valg af referent.
Niels

Ad. 2

Valg af ordstyrer.
Poul

Ad. 3

Valg af stemmetællere.
Bjørn og Erik

Ad. 4

Afstemning om ændring af foreningens §2 (formålsparagraf)
Ændringen vedtages med kun 1 stemme imod.

Ad. 5

Evt. Intet.

