Referat af generalforsamling den 31.05.17
1. Valg af dirigent: Per Aagaard, konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Valg af referent: Illa Jepsen
3. Formandens beretning: blev godkendt af forsamlingen
4. Fremlæggelse af regnskab: regnskabet blev godkendt
5. behandling af indkomne forslag: der var ingen
6. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og revisor: Bent Thygesen ønskede ikke genvalg.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Da der ikke var nogen af de tilstedeværende, der
ønskede at stille op, besluttede generalforsamlingen at give bestyrelsen mandat til at udvide
bestyrelsen med et 6. medlem og suppleanter, hvis den finder egnede personer i løbet af året.
Bestyrelsen består derfor af følgende personer: Susan Kielstrup, Illa Jepsen, Jørgen Karlsson, Kate
Knigge og Søren Lindeløv.
Revisor blev Marianne Beck Sørensen, der dog ikke var til stede, men havde givet sit tilsagn på
forhånd
7. Eventuelt:
En præsentationsrunde af de fremmødte blev foretaget, hvor hver repræsentant fortalte lidt om
deres forening, enkelte repræsenterede tillige flere foreninger:
Til stede var:
Jens Holger Hansen (Rododendron foreningen), Per Gudmundsen (Thorvald Larsen Selskabet),
Muhammad Safar (Afghansk kulturel venskabsforening i Smørum), Erik Andersen (Multikultur i
Egedal (nydanskere)), Steen Jespersen (Kunstner Kælderen i Ølstykke), Per Aagaard (Stenløse
kunstforening), Hanne Mogensen (Ølstykke Historiske Forening), Lis Jacobsen og Judy Jensen
(Ledøje-Smørum Husholdsforening), Søren Mortensen (Musikskole venner Stenløse) samt EKS’ 6
bestyrelses medlemmer (se punkt 6)

A: M.h.t. booking af lokaler, fremgik det, at flere foreninger stadig har problemer med at få
systemet til at virke.
Bookingsystem for borgere og foreninger: www.aktivegedal.dk
Jens Holger Hansen gav et eksempel på, hvor vigtigt det er, at de enkelte foreninger KUN reserverer
de tider og lokaler, de ved de skal bruge, og husker at aflyse så hurtigt som muligt, hvis
arrangement bliver aflyst. Jens’ forening havde haft problemer med at få et lokale i Smørum da en
forening havde booket 4 lørdage i samme måned, og det uden at bruge lokalet eller afmelde det i
booking systemet.
Generalforsamlingen henstiller til foreningerne: book kun de lokaler foreningen ved, de skal bruge,
aflys lokalet, hvis det mod forventning ikke skal bruges alligevel.
B: EKS’ medlemsliste: må, ifølge datatilsynet, ikke sættes på EKS’ hjemmeside, med mindre hvert
medlem giver skriftlig tilladelse eller vi kan finde en løsning med adgangskode.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde en kodeordsløsning, da det vil være en fordel, at de forskellige
foreninger kender til den samlede liste, f.eks. til brug for at finde eventuelle samarbejdspartnere.
C: Søren Mortensen spurgte om årsagen til, at foreninger, der holder arrangementer i Stenløse
kulturhus, ikke må bruge køkkenet i kælderen: svaret er, at der bl.a. ikke er ansat
rengøringspersonale med speciel indsigt i rengøring af køkkener (hygiejnestandarden er ikke altid
ok). Herudover skal der være en person med kvalificeret uddannelse til stede eller alternativt, at
den uddannede person bevisligt har uddannet andre deltagere. EKS’ bestyrelse anbefaler de
enkelte foreninger at ansøge kommunen om nødvendigt.
Bestyrelsen vil gerne takke alle fremmødte foreninger for en hyggelig og konstruktiv ”snak”.
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