Referat af Repræsentantskabsmøde 4. marts 2019 i Åbyhøj Amatør Teater`s lokaler kl. 19.00

Til stede: 32 foreninger + bestyrelsen
Iflg. dagsorden
1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Poul Hansen, Åbyhøj Amatør Teater - han modtog valget
2) Godkendelse af årsberetning
Erik Vigsø aflagde årsberetning (vedhæftes som bilag). Bemærkninger fra salen: Hvordan finder man
ud af hvad der findes af tilbud som tilflytter … der blev henvist til Århus kommunes hjemmesider og
borgerservice. På nettet kan søges efter vores hjemmeside www.amatorkultur.dk . Det nævnte
katalog vedr. aktiviteter på plejehjem m.m. findes ikke online, men sendes til alle centre i papirform.
Beretning godkendt
3) Godkendelse af regnskab 2018 – Martin Søballe fremlagde regnskabet (vedhæftes som bilag).
Regnskabet viser et større overskud, som afstedkom spørgsmål om pengene ikke kunne uddeles i
stedet for at have i kassen. Svaret var at det var midler som skulle udbetales til vinteraktiviteter
første halvår 2019 – se skyldige poster i Status
Regnskab godkendt.
4) Indkomne forslag: Bestyrelsen havde forslag til vedtægts ændringer,(bilag udsendt sammen med
indkaldelsen). Forslagets stk. 2 punkt 1 gav anledning til flere spørgsmål om formuleringen og
mening med punktet. Efter flere forslag blev det besluttet at bestyrelsen laver en anden/ny
formulering som viser helt præcis hvad det betyder. Vil efterfølgende blive medtaget på næste års
repræsentantskabs møde til godkendelse. Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre ud fra de
principper som punktet indeholder.
Der er ikke udfærdiget budget – tallene forandrer sig ikke væsentligt år for år.
5)

Arbejdsplan vedr. det kommende år fremlagt af Martin Søballe. Som hovedpunkter vedr.
foreningerne kan nævnes. I april fordeles sommeraktiviteterne og der fremsendes bekræftelse til
de foreninger som har søgt. En dag i juni indbydes foreningerne til at komme med ideer og forslag
til aktiviteter, måske oplæg af kommunal person. Der er p.t. ønsker fra kommunen (som arrangør),
om deltagelse i festugen på evt. Elværket Åbyhøj, Frivillighusene eller Folkestedet. Der vil komme
yderligere information når det bliver mere konkret. I september arrangeres måske en amatørernes
dag i Musikhuset – herom også yderligere information, når detaljer er på plads. I november et
seminar med aktuel tema for foreningerne eller blot lidt orientering om hvad de enkelte
foreninger går og pusler med. Nytårskur i januar 2020/ hils på hinanden/samarbejde. I marts 2020
det årlige repræsentantskabsmøde. Det blev besluttet at repræsentantskabs mødet fremover skal
være rullende på ugedagene af hensyn til foreningernes forskellige øve aftener. Næste år bliver en
tirsdag.
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Kontingent 2019 uændret kr. 200,00 pr. forening, som fortrinsvis bruges til administration, idet det
kommunale tilskud falder hvert år.
Senest 1. april skal bestyrelsen have modtaget ansøgningsskemaer til sommeraktiviteter og på
samme dato skal vi have modtaget indlæg og billeder til nyt katalog vedr. vinteraktiviteter. Nærmere
information vedr. accept og honorering af arrangementer med tilskud vil blive meldt ud senere, når
kataloget og betingelserne er på plads med forvaltningen.
6) Valg til bestyrelsen
På valg formandsposten – Erik Vigsø – modtog genvalg for en 2 årig periode
Menig bestyrelsesmedlem – Inge Abild Nielsen – modtog genvalg for en 2 årig periode
1 bestyrelsessuppleant – Keld Vestergaard Sørensen - modtog genvalg – 2. bestyrelsessuppleant –
forespørgsel til Lisbeth Lautrup
På valg en revisor – Peter Sørensen – modtog genvalg for en 2 årig periode
1 revisorsuppleant – (ny) Karin Jørgensen for en 1 årig periode
7) Eventuelt
Rosenteatret gjorde opmærksom på at der i september 2020 bliver en stor rehabiliterings kongres i
Århus, foreslog at Samrådet tog kontakt p.f.a. alle foreninger, i stedet for at hver enkelt forening
prøvede lykken. Bestyrelsen tager det til efterretning.
Poul Hansen foreslog at man i regnskabet fremover lavede en note fremover omkring tilskuddene. Der
er i år ændret regnskabsprincipper, så tallene ikke er så sammenlignelige.
Præcisering af perioder: Sommeraktiviteter
Vinteraktiviteter

Tak for god ro og orden – mødet afsluttet ca. 21.00
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1. maj til 30. september
1. oktober til 30. april

