Referat af generalforsamling i MIR, 27. januar 2016
1. Valg af dirigent: Finn Olsen
2. Valg af referent: Michael Torfing
3. Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning fra formand Lise Olsen
Beretningen blev vedtaget.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab: Godkendt (se vedhæftede)
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Godkendelse af budget og regnskab for 2016: Godkendt (se vedhæftede)
Kontingent for 2016 blev fastsat til 100 kroner, som kan betales via hjemmesiden.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg i år var Lise Olsen og Ivan Jensen. Ingen af de to ønskede genopstilling.
Desuden fortale Finn Olsen, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen og det
samme ønskede Finn Østergaard.
Fra de fremmødte blev der udtrykt stor bekymring over, at de bærende kræfter
gennem MIR’s 12 årige liv forlod bestyrelsen på en gang.
Finn Olsen forklarede, at dette, set i lyset af hans og Lises private situation efter
hussalg og usikkerhed omkring fremtidig bopæl, var det bedste både for dem og
foreningen.
Der blev også fra de forsamlede udtrykt ønske om at bevare MIR – ikke mindst set i
lyset af de nye muligheder på Kulturhotellet - og vigtigheden af de frivillige
foreningers virke på hotellet blev understreget.
Uden valg blev følgende bestyrelse derefter nedsat:
Ny bestyrelse:
Mikael Torfing
Pia Steen
Erling Andersen
Per Meyer
Suppleanter
Finn Østergaard
Revisor
Eydfinn Heinesen, Ivan Jensen
Revisor suppleant
Erik Frank

Bestyrelsen fik bemyndigelse af generalforsamlingen til at bemande de manglende
tillidsposter, nemlig et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
8. Valg af suppleanter: Se punkt 7
9. Valg revisorer og revisorsuppleant: Se punkt 7
10:
Under eventuelt blev de afgående bestyrelsesmedlemmer, og ikke mindst Finn og
Lise Olsen, hyldet for deres kæmpe indsat i spidsen for MIR gennem 12 år.
Lise udtrykte herefter glæde over, at andre vil tage over, og at hun og den afgående
bestyrelse vil være klar med råd og dåd til den nye bestyrelse den første tid.
Den aftrådte bestyrelse har som udgangspunkt ansvaret for afviklingen af den
allerede aftalte koncert torsdag d. 3. marts. m. Hans Thessink og Knud Møller.
Efter generalforsamlingen blev musikcaféen i Kulturhotellet fyldt godt op. Over 40
tilhørere fik en fin rejse gennem mange musikgenrer med Jens Falck – første
koncert i de nye omgivelser - og fra mange sider blev der udtrykt begejstring for
både koncert og de muligheder, der er for lignende arrangementer fremover.
Dirigenten takker for god afvikling af generalforsamlingen og en fin aften på hotellet.

