Referat fra EKS’ generalforsamling den 9.04.19
De tilstedeværende:
Hanne Mogensen og Nils Finken: Ølstykke historiske forening
Per Gudmundsen: Torvald Selskabet
Jens Hansen: Rhodendron foreningen
Annette Risager og Finn Lustrup: Vatt 85
Pia Dybkær: Folkeuniversitetet, Lokalarkivet Ganløse og Stenløse
Per Aagaard: Stenløse Kunstforening samt ordstyrer på generalforsamlingen
Samt EKS’ bestyrelse som i indkaldelsen på nær Søren Lindeløv.

1. Valg af dirigent: Per Aagaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt
2. Valg af referent og evt. stemmetæller: Illa Jepsen blev valgt som referent. Stemmetæller blev ikke
valgt, men ville blive det om nødvendigt til punkt 6.
3. Formandens beretning: Susan gennemgik den udsendte beretning med uddybende bemærkninger.
Der opfordres til, at foreningerne kommer til de af kommunen planlagte foreningsmøder den 13.05
og den 2.12, da signalværdien af foreningernes interesse er vigtig over for politikerne. Der blev
ligeledes opfordret til, at foreningerne går sammen om samarbejde på tværs af foreningerne i
lokalsamfundet, som det ses i Smørum med ”Svenskeslaget”. Spørgsmål, der blev stillet generelt
under formandens beretning, kan ses under eventuelt. Formandens beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskabet: Regnskabet blev fremlagt af Susan, da Jørgen Storm endnu proforma
ikke er godkendt af Nordea. Susan redegjorde for de regler Nordea nu holder sig til, regler som er
enormt komplicerede bl.a. p.g.a. af de nye hvidvaskningssager. Bestyrelsen påtænker at skifte
bank. Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen.
6. Behandling af evt. vedtægtsændringer: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev godkendt
med den rettelse, at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og ikke 7, som der stod i det udsendt
forslag. (De reviderede vedtægterne er medsendt)
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter og revisor: Jørgen Karlsson er inden
generalforsamlingen skiftet over til at være suppleant. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt uden
modkandidater. Bestyrelsen 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)
Kate Knigge (Østsjællands Harmonika Orkester)
Søren Lindeløv, tager sig af medlemsregistret (Smørum Musikforening).

Jørgen Karlsson og Finn Lustrup blev valgt som suppleanter
Marianne Bech Sørensen blev genvalgt som revisor
8. Eventuelt:
Finn Lustrup spurgte, om hvem der sidder i folkeoplysningsudvalget, om hvad foreningerne kan
søge om gennem puljemidlerne, og hvem ansøgning skal sendes til: Susan henviste til Egedals
hjemmeside mht. medlemmer i folkeoplysningsudvalget, samt til siden for kultur og erhverv mht.
oplysning om, hvad der kan søges midler til. En evt. ansøgning sendes derefter til Kultur og erhverv
att. Susanne Mosbæk
Pia Dybkær spurgte om ”Svenskeslaget” får tilskud fra kommunen: Susan henviste til kommunen,
da EKS ikke mere har noget med fordeling af tilskud til foreninger at gøre.
Jens Hansen spurgte, om en planteforening er et kulturelt tiltag i forbindelse med at kunne søge
tilskud til arrangementer: svaret var, at det kommer vel an på arrangementets formål. Der blev
henvist til at spørge kommunen i forbindelse med evt. konkret arrangement.
Jens Hansen spurgte til, hvordan vi har det i de forskellige foreninger med til- og afgang af
medlemmer. Det var meget individuelt blandt de fremmødte foreninger.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 😊
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