Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd Skive

Mødet blev afholdt på KulturCenter Limfjord tirsdag den 09. april 2018 kl. 19.00 – 21.00
25 af samrådets 81 medlemsforeninger var repræsenteret. Der var i alt ca. 50 deltagere til mødet.

1. Valg af dirigent og referent
-

Dirigent: Lone Knudsen
Referent: Eva Mørup Mikkelsen

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, idet
indkaldelsen var annonceret rettidigt. Dagsorden er også i overensstemmelse med
vedtægterne.
Ingen bemærkninger fra salen.

2. Bestyrelsens beretning

I formand Charlotte Danefelds beretning orienterede hun om aktiviteter i det forgangne
år:
• Eget sekretariat på Skive Bibliotek under kulturmedarbejder Eva Mørup Mikkelsen.
•

Øget fokus på udvikling til gavn for medlemmerne, hvor vi skal værne om vores
drive.

•

Kulturprisuddeling 2018, som blev en ny satsning med succes.

•

Nye initiativer omkring kulturcaféer og kurser, som har skabt relationer, så vi kan
lave kultur på tværs.

•

God dialog med Kultur- og Familieforvaltningen, samt Kultur og Fritidsudvalget.

•

Aktivitetspuljen som bliver en spændende opgave for fremtiden. Alle medlemmer
opfordres til at søge og også til at gå sammen om projekterne.

Formanden gav status på 2019, hvor hun spår om fremgang med kurs imod at samle og
udvikle egnens kultur.
Udskiftning i bestyrelsen: Charlotte Danefeld (oplevelsesfabrikken), Torben Laier
(Drivhuset), Torben Andersen (Skive Kunstforening) og Anders Heegaard (KCL) forlader
bestyrelsen.
Ingen kommentarer til beretningen fra forsamlingen

3. Eventuelle udvalgsberetninger
Ingen indkomne forslag

4. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægtsformuleringer:
•

Tilføjelse til § 2. Formål: Nyt punkt; ”Udarbejde og indstille forslag til fordeling af
puljemidler overfor Kultur- og Fritidsudvalget” – godkendt

•

Tilføjelse til § 3. Medlemskab: ”Som organisation kan optages enhver forening,
organisation, sammenslutning, enkeltperson …” - godkendt

•

Tilføjelse til § 4. Repræsentantskabet - ”Hvert fremmødt medlem har 2 stemmer

•

Tilføjelse til § 4. Repræsentantskabet – ”En person kan alene repræsentere ét
medlem”. - godkendt

•

Rettelse til § 4. Repræsentantskabet – ”Enkeltpersoner har ikke stemmeret, men er
valgbare til Samrådets bestyrelse.” Slettes. I stedet teksten: ”Kun repræsentanter for
Samrådets medlemmer er valgbare til Samrådets bestyrelse”. -godkendt

•

uanset antal fremmødte repræsentanter fra medlemmet. Dog har enkeltpersoner 1
stemme” - godkendt

Rettelse til § 5. Ordinært repræsentantskabsmøde – ”Valg til bestyrelsen samt valg af

minimum 2 suppleanter” - godkendt

•

Rettelse til § 7. Bestyrelsen - ”Hvert år vælges minimum 2 suppleanter for 1 år ad
gangen. Stemmetallet afgør hhv. 1. og 2. suppleant og følgende. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning. Tilføjes følgende suppleanter” – godkendt

•

Tilføjelse til § 7. Bestyrelsen – ”Et bestyrelsesmedlem er valgt personligt, hvilket
indebærer at vedkommende kan bibeholde sin plads i bestyrelsen, selvom denne i sin
valgperiode ophører med at repræsentere det medlem, vedkommende er valgt ind som

repræsentant for.” -

godkendelsen.

•

•

Godkendt efter afstemning. 17 ud af 25 medlemmer stemte for

Tilføjelse til § 7. Bestyrelsen - ”Stemmetallet afgør hhv. 1. og 2. suppleant og følgende

suppleanter. Ved stemmelighed … ” - Godkendt

Tilføjelse til § 9. Økonomi – ”Bestyrelsen kan ved simpel flertalsafgørelse til enhver tid

ændre forudsætningerne for anvendelsen af midler tildelt foreningen.” - Godkendt efter
afstemning. 18 ud af 25 medlemmer stemte for godkendelsen.

5. Godkendelse af regnskab og budget

Regnskab:
I regnskabet for 2018 fremgår det bl.a., at 180.411 kr. er overført til 2019. Regnskabet
revideres af kommunens revisionsafdeling.
Budget:
Budgettet 2019 involverer bl.a.:
• Sekretariatsbistand
• Aktiviteter og kurser for medlemmer
• Kulturmedarbejder – etablering af arbejdsplads
• Kulturprisuddeling 2019
• Markedsføring, websiteudvikling, annoncering
• Nye initiativer: behovsanalyse, foreningsmesse mv.
I alt budgetteret: 757.000 kr.
Der kom et par kommentarer og spørgsmål til budget fra salen:
- Spørgsmålet angående hvorfor Kulturprisuddelingen er sat op til 40.000 kr. (fra
17.000 kr. i 2018) blev begrundet af formanden med, at ambitionen for
prisuddelingen er sat op.
- Kommentar ift. at Budgetpunkt: ”Nye initiativer: behovsanalyse, foreningsmesse
mv. på 50.000 kr.” ikke er så stort, blev bl.a. begrundet med at foreningsmessen
først bliver i 2020.
Budgettet blev godkendt.

6. Godkendelse af handlingsplan

Handlingsplanen 2019-2020 blev præsenteret:
•
•
•
•

Kulturprisuddeling i efteråret 2019.
Forberedelser til foreningsmesse i foråret 2020.
Medlemskurser og kulturcaféer (2-4 per kvartal).
Bidrag til Skive Kommunes kulturpolitik 2020.

