Generalforsamling 3. juni 2021 i MIR
Denne udsatte generalforsamling pga. Corona, fandt vi var den bedste løsning
A. Valg af ordstyrer:
Eydfinn Heinesen
Generalforsamling er beslutningsdygtig, indkaldelse 28. april 2021
B. Valg af referent
Flemming Grangaard
C. Bestyrelsens beretning v. formand Bøje Nielsen:
(Er udsendt som supplement)
Beretningen af godkendt med tilkendegivelse af en fin og god beretning
D. Godkendelse af det reviderede regnskab v. Erling Andersen:
Gennemgang af regnskabet med årets aktiviteter under de vanskelige forhold under Corona.
Bøje redegjorde for den fremtidige økonomi og arbejdet med at finde økonomisk støtte.
Regnskabet er godkendt med applaus
E. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
F. Godkendelse af budget og kontingent for næste år. V. Erling Andersen:
Gennemgang af budgettet og snak om markedsføring/annoncering
Kontingentet på 100,- kr. fastholdes
Budgettet og kontingent godkendes
G. Valg af bestyrelse:
På valg:
• Pia Steen
• Michael Torfing
• Bøje Nielsen
Bøje gennemgik hvad bestyrelsen laver i det daglige
• Planlægning af aktiviter
• Holde styr på regnskab.
• Tilrettelægge de praktiske ting op til koncerter
• Samt afvikling af koncerter
Suppleanterne indgår i dette arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.
H. Valg af første, og anden suppleant til bestyrelsen:
Connie trak sig ud og tak for indsatsen
• Per Meyer genvalg
• Flemming genvalgt
Nye suppleanter:
• Steen Flensborg valgt
• Hanne Weidlich valgt

I. valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
• Eydfinn Heinesen genvalgt
• Ivan Jensen genvalgt
J. Eventuelt:
Bøje redegjorde for arrangementer som er på bedding:
• Handelsstandsforeningens forslag om musik om lørdagen i juli, derfor brug for flere
hjælpere.
• Koncert i parken fredag den 27. august med John Mogensen live.
På foranledning af et spørgsmål, redegjorde Per for samarbejde med Kulturloftet i Ebeltoft.
Ros fra en ny beboer i området til aktiviteterne.
Ros fra hjælper og opfordring til at melde sig som hjælper, hvor man jo samtidig som
sidegevinst deltog i koncerterne.

