Referat fra generalforsamling 2. marts 2017.
1. Valg af dirigent – Anne Marie Vincent
2. Valg af referent – Susanne Hedegaard
3. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden er godkendt
4. Nedsættelse af stemmeudvalg – Dorthe og Eva
5. Beretning
Se vedhæftede
Hovedpunkter fra beretningen:
Ny bestyrelse nedsat i 2015 – arbejder godt og effektivt sammen.
Arbejdsweekend på Hindsgavl uden tilskud fra HK.
På opfordringer flyttet konferencen til nyt sted – Vi blev opfordret til at prøve Hotel Storebælt.
Oktober 2016 – Charlotte var med til Fag og Fremtid i Århus. Charlotte opfordrer HK´ere til at
deltage i fremtidige Fag og Fremtid.
Kasserer jobbet krævede en del ændringer af underskrifter.
Revisor Lise Roed stoppede, Ellis trådte til som suppleant og reviderede regnskabet.
Susanne har overtaget hjemmesiden.
Charlotte vil gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde med denne konference.
6. Indkomne skriftlige forslag
Bestyrelsen har fremsendt vedtægtsændringer for at gøre vedtægterne mere nutidig og ensrettede
i teksten. Se vedhæftede hvor ændringer er fremhævet med rødt.
Forslag at Musikskoler ændres til Musik- og kulturskolen, Valgperiode tekst i Kap. 2 skrives på
sammen måde i alle punkter.
Tegningsrettighed ændres til at være formand og kasserer.
Forslagene blev godkendt, og ny vedtægtsændringer lægges på MUSEK.dk
7. Budget/Regnskab
Ingen kommentarer – regnskabet godkendt.
8. Valg af bestyrelse – Alle genopstiller
Ingen andre genopstiller – Bestyrelsen genvalgt
9. Valg af suppleanter – Martin Møller, Randers og Gitte Laursen, Ringsted genopstiller ikke.
Susanne Stampe fra Ringkøbing stiller op.
Marianne Vester fra Djursland stiller op.
Begge er valgt.
10. Valg af revisor og revisor suppleant.
Revisor Henriette
Revisor suppleant Birgitte Aabech Heller Furesø Musikskole
11. Evt.
Charlotte takker Gitte for samarbejde i bestyrelsen med en lille gave.
Formanden har i år siddet 10 år i bestyrelsen, så hun får en buket blomster.
Tak til Anne Marie for ordstyrer rollen.

