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Kultur- og ldrætscentret for Hundelev og Omegn

En selveje nde institution.

Referat fra Stiftende generalforsamling 23. februar 20L4 kl. 19:00
på Hundelev skole.

Fremmødte: 30 stk.

Velkomst: Anders Jensen

Valg af dirigent: Jens Mathiasen.

Orientering om ideen bag centret. Anders Jensen orienterede om hvad grunden er til at denne

konstellation er valgt. Hovedårsagen er, søgemuligheder ved fonde etc. til renovering, ombygning,

mm. er meget bredere når der ikke er blandet "skole/undervisning" i navnet. Vi står også bedre

hvis Friskolen på sigt ikke kan overleve. Så er bygningerne stadig byens.

Alle brugere skal"leje" sig ind i lokalerne, men kan sØge lokaletilskud ved kommunen. Dette vil der

blive orienteret om senere.

Pris på bygninger og udenoms areal, er fastsat af kommunen kr. 250.000,00.

Financieringen er overladt til den nye bestyrelse, men der er tilkendegivelse fra foreninger i

området om at pengene nok skal findes.

Efterfølgende gennemgik Jens Mathiasen vedtægterne, og med små rettelser blev disse godkendt.

Forud for den stiftende generalforsamling er vedtægterne godkendt af kommunens jurister.

Vedtægter er vedlagt.



Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

Afstemningen blev:

23 Lene Johansen, Vejby.

22 Anders Jensen, Sejlstrup.

21 Michael Grønborg Axelsen, Sdr. Harritslev

20 Peter Larsen- Ledet, Vittrup

20 Susan Orth, Hundelev (Friskolen)

18 Lasse Lehmarm Nielsen, Hundelev (beboerforeningen)

17 Carsten Larsen, Hundelev.

L4 Bjarne Terkelsen, 1. suppleant

ll Torben Stride, 2. suppleant

8 Hans Henrik Toft Sørensen. 3. suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Valg af revisor.

Jens Mathiasen

Svend Westergård

Peter Andersen, suppleant.

lflg. kommunen skal der vælges en Registeret Revisor

Eventuelt.

Der blev diskuteret om der skal betales kontingent for at være medlem af foreningen, og om

hvordan medlemmerne skal registreres.

Er der en godkendelses procedure for at blive medlem?

Nogle spørgsmål som bestyrelsen skal tage stilling til.

Anders Jensen afsluttede med tak tilJens for at dirigere med hård men retfærdig hånd.

Også en tak til Anne Marie Nielsen for nybagt kringle.

Referatet er godkendt af dirigenten
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