
Referat 
Generalforsamling 2020 i Kulturfuglen  

Søndag d. 28 juni kl. 16:00 
 

Dagsorden 
1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Valg af dirigent: Heine Rasmussen 

Valg af referent: Ruben Christensen 

Valg af stemmetæller: Marie Louise Christensen 

Generelforsamlingen var grundet Covid-19 udskudt og afvej derved fra vedtægterne. Under de nye 

omstændigheder konstaterede dirigenten efter mulighed for indsigelser fra generalforsamlingen, at denne 

var lovlig indvarslet.  

2: Bestyrelsens beretning 

Beretning blev udleveret på mødet samt gjort tilgængelig på Kulturfuglen.dk inden mødet start. Formanden 

gennemgik den udleverede beretning og gjorde samtidig opmærksom på, at beretningen grunden den 

udskudte generalforsamling dækkende over perioden 2019 og 2020 til og med generalforsamlingens 

afholdelsen 

Efter enkelte opfølgende spørgsmål blev beretningen taget til efterretning. 

3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab blev udleveret på mødet samt gjort tilgængelig på Kulturfuglen.dk inden mødets start. 

Kasseren gennemgik regnskabet, som efter opfølgende spørgsmål blev godkendt. 

4: Indkomne forslag 

Der var ved fristen otte dage inden generalforsamlingens afholdelse ikke modtaget indkomne forslag til 

drøftelse 

5: Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 149,- for familiemedlemsskab og 95,- for individuelle 

medlemskaber. Generalforsamlingen bakkede op om dette.  

6: Behandling af handlingsplan og budget 

Budget blev udleveret på mødet samt gjort tilgængelig på Kulturfuglen.dk inden mødets start  

Kasseren gennemgik budgettet og følgende rettelser blev vedtaget: 

- På indtægtssiden tilføjes:  Badebro 250.000 

- På udgiftssiden tilføjes:  Badebro 250.000 

- Ved evt. indkøb af badebro indskrives den under anlægsaktiver med en værdi af 230.000 



Budgettet blev herefter godkendt 

Efter følgende gennemgik formanden fokusområder/indsatsområder for 2020: 

- Vi skal have fokus på at aktivere frivillige 

- Vi skal have fokus på samarbejde med foreninger, institutioner, sponsorer mv. 

- Vi skal arbejde videre med Køge Nord følgegruppen 

Der kom fra generalforsamlingen forslag om at arbejde yderligere med kommunen i forhold til at søge 

økonomi, planer for området mv. Vi skal i den forbindelse være opmærksom på, at vi også skal sikre, at vi 

har ressourcerene til at kunne benytte de evt. økonomiske tilskud.  

Der var forslag om, at vi søger tilskud til badebroen samt en naturlegeplads bag kiosken. Bestyrelsen skal 

her være opmærksom på evt. behov for tilladelser inden tilskud søges.  

Der blev ligeledes fra generalforsamlingen budt ind med, at foreningens aktiviteter kan bredes ud og væk 

fra Revlen, fx Cirkuspladsen, men at det skal ske i en forståelse med vores oprindelige formål; at redde 

kiosken og styrke området omkring Revlen. 

Handlingsplanen blev godkendt til bestyrelsens videre arbejde. 

7: Valg af formand, 2 bestyrelsesrepræsentanter og 1 suppleant 

Valg af formand: Bob Bohlbro genvælges 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Preben Riber Hansen genvælges og Marianne Dyreholt vælges. Som 

konsekvens af valg af Marianne til bestyrelsen stoppede hun som suppleant. 

Valg af 1 suppleant blev derved til valg af 2 suppleanter for hhv. 1 og 2 år. Da der ikke var opstillede på 

mødet, blev suppleantposterne ikke besat og generalforsamlingen gav derved bestyrelsen kompetence til 

at være selvsupplerende indtil næste generalforsamling på de to pladser. 

8: Valg af revisor 

Valg af revisor: Else Jensen genvælges 

Valg af revisorsuppleant: Torben Haack 

9: Evt. 

Intet  

 

Formanden takkede herefter dirigenten for at lede slagets gang og generalforsamlingen for deltagelsen. 


