Foreningen Kino Kultur Ringsteds generalforsamling:
Lørdag den 8. maj kl. 13.
Afholdes foran Ringsted Musik-og Kulturskole.
Adresse: Regimentet 3, 4100 Ringsted. Der er indgang fra Teglovnsvej og Kaserne
Parkvej.
Medbring egne drikkevarer, mundbind til eget brug og godt humør. Vi sørger for
håndsprit, men tag gerne med hvis I har.
For at overholde gældende restriktioner må vi forsamles 75 personer udenfor. Hvis vi
skulle gå hen og overstige dette antal vil vi dele generalforsamlingen op i flere
mindre grupper.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent
2.Bestyrelsens beretning
Vi gennemgår årsberetningen (lagt op her i gruppen lørdag den 1. maj) i
overordnede træk og svarer på spørgsmål. Desuden fortæller vi om planerne for
den nærmeste fremtid, herunder muligheden for overtagelse af den gamle
biograf når lokalerne er færdigrenoveret.
3.Fremlæggelse af regnskab
4.Indkomne forslag (se bilag)
5.Valg til bestyrelsen
Vi skal have valgt ny formand og kasserer. Kandidater kan melde deres
kandidatur på forhånd eller stille op på dagen.
Kandidater til øvrige bestyrelsesposter er ligeledes velkomne.
6.Eventuelt
Bestyrelsen vil gerne benytte anledningen til at nedsætte arbejdsgrupper
indenfor:
-Fundraising via fonde og erhvervslivet
-Teknik og IT
-PR og kommunikation, herunder sociale medier

-Indholdsgruppe til at skabe arrangementer af blandet indhold
i Kino.
Forslag og initiativer til andre arbejdsgrupper er meget velkomne. Vi håber vi
kan få en stor flok af velvilligt indstillede folk med, så vi kan få opgaverne
spredt ud på mange hænder.
Husk endelig at generalforsamlingen er åben for alle, uanset aktivt medlemskab eller
ej. Håber vi ses
Mange hilsner
Kino Kulturs bestyrelse

Bilag til punkt 4:
Mette Risager Hansen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 5 Generalforsamling
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg (jf. § 3)
6. Eventuelt
Jeg stiller forslag om at det ændres, så dagsordenen bliver således:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Kasserer
c. 3-5 bestyrelsesmedlemmer der vælges for en 2-årig periode.
d. Registreret revisorer
e. 3 suppleanter
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 3 Organisation
Hele paragraffen foreslås udskiftet med følgende:
Kino Kultur Ringsteds højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af
medlemmer, der har betalt
forfaldent kontingent. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen
er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år og har betalt foreningskontingent
for indeværende år.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en kasserer samt
3-5 medlemmer. Der
kan yderligere vælges 3 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig
periode. Halvdelen vælges i
lige årstal og halvdelen i ulige. Formand og kasserer er ikke på valg samme år, og de
må ikke være i familie.
Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 15 år.
Stk. 6. Formand og kasserer skal dog være fyldt 18 år.

