Referat fra EKS generalforsamling afholdt den 17.05.18
Følgende foreninger var repræsenteret med en eller flere repræsentanter: Stenløse Kunstforening,
Slagslunde Klubben, Forening Norden, Kunstner Kælderen, Østsjællands Harmonika Orkester, Ledøje
Smørum Musikforening, Smørum historiske Forening, Ølstykke Historiske Forening og Multikultur i Egedal.

1. Valg af dirigent: Per Aagaard (fra Stenløse Kunstforening) blev valgt
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen ifølge vedtægterne var udsendt for sent. Datoen for
generalforsamlingen var dog varslet via mail til samtlige medlemmer af EKS i marts.
Dirigenten konstaterede tillige, at tidspunkt for afholdelse og dagsorden, var i overensstemmelse
med vedtægterne.
Efter en gennemgående drøftelse accepterede generalforsamlingen at gennemføre
generalforsamlingen. Hvis der efterfølgende kommer spørgsmål/indsigelser, vil den nye bestyrelse
tage sig af det.
2. Valg af referent og evt. stemmetæller: Illa Jepsen blev referent, og ingen stemmetæller blev valgt.
3. Formandens beretning: se medsendte.
På dirigentens spørgsmål, om der var kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, var
der følgende spørgsmål fra: A: Erik Andersen (Multikultur i Egedal) til oplysningen om nyt
bookingsystem, ”Er det kommunen, der laver det nye system?”. Susan Kielstrup svarede, at det
laves eksternt, det har været i udbud hos 8 mulige leverandører, nu indskrænket til 2 og antagelig
vælges snart en. B: Finn Sølvbjerg (Smørum historisk forening) ”Hvem får adgang til
bookingsystemet?: Svar: alle foreninger godkendt af Egedal kommune.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskabet: Se medsendte.
Formanden redegjorde for regnskabet med følgende 3 tillægsbemærkninger. A: Kommunen har
endnu ikke betalt deres driftstilskudsbeløb, derfor 0 kr. Susan rykker kommunen. B: Kulturelt
Samråd Danmark = 0 kr. Der har ikke været fremsendt girokort eller lignende, Susan undersøger om
foreningen stadig eksisterer. C: Gaver til embedsmænd i kommunen skyldes deres afgang og i den
forbindelse er det hensigtsmæssigt at komme til receptionen og hilse på de personer, der overtager
posterne og som fremover vil være EKS’s samarbejdspartner.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen.

6. Behandling af evt. vedtægtsændringer: Der var ingen.
7. valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og revisor:
Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig på bestyrelsesmødet umiddelbar efter
generalforsamlingen og ser ud som følger:
Susan Kielstrup, formand (Slagslunde Klubben)
Illa Jepsen, Sekretær (Kunstner Kælderen)
Jørgen Storm, kasserer (Forening Norden)
Jørgen Karlsson (Stenløse Kunstforening)
Kate Knigge (Østsjællands Harmonika Orkester)
Søren Lindeløv, tager sig af medlemsregistret (Smørum Musikforening).
Der var ingen der stillede op som suppleanter, så bestyrelsen har ingen pt.
Marianne Bech Sørensen blev genvalgt som revisor
8. Eventuelt:
Søren Lindeløv orienterede om opdatering af medlemsregisteret. Hvert medlem har fået mail vedr.
hvilke oplysninger EKS har på den enkelte forening. Søren har opfordret til at melde tilbage om
rigtighed eller rettelser. Op til generalforsamlingen har 21 af de 83 medlemsforeninger svaret
tilbage, 9 havde opdateringer og 12 har svaret ok til oplysningerne. Der henstilles endnu engang, at
hver forening kontrollerer om oplysningerne er rigtige, og giver tilbagemelding. (Jf. mail udsendt
ugen op til generalforsamlingen)
Jørgen Storm orienterede om Forening Nordens 100 års jubilæumsår i 2019 og tankerne om
aktiviteter på tværs af foreninger såvel på kommuneplan, landsplan og mellem de nordiske lande.
Det bliver et spændende år, hvor EKS vil appellere til foreningerne om at bidrage til festlighederne.
Det vil vi orientere foreningerne nærmere om, når planerne er mere klare. Et er sikkert, og det er at
der vil blive en dag, hvor 1 million mennesker i hele norden synger/spiller den samme sang på
samme tid. Det bliver antagelig den 15. september 2019. Dette vil der også komme mere om
fremover.
Finn Sølvbjerg (Smørum historiske Forening) bragte problematikken frem omkring, at flere
foreninger booker hele dage, selvom de kun skal bruge en del af dagen, og andre glemmer at
afmelde bookede tider, som foreningen ikke bruger alligevel. Derfor henstiller generalforsamlingen
til, at hvis en forening observerer, at en forening ikke bruger de af foreningen reserverede lokaler,
at kontakte kommunen om forsømmelsen, med henblik på at kommunen kan tage affære ved
gentagelser.

Generalforsamlingen henstiller igen (som sidste år) til, at de enkelte foreninger overholder
reglerne om booking af hensyn til andre foreninger, der kunne have brugt de tomme reserverede
lokaler. Så book kun de dage/timer I har brug for, og afmeld booking så hurtigt som muligt, hvis I
bliver forhindret i at bruge tiderne. Det kræver kun et klik i bookingsystemet at slette en
bookning.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 😊
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