
 Søndag d. 19. september 2021 

                                                               

Der indkaldes hermed til 

 Generalforsamling i Hinnerup Billedskole 

Mandag d. 4. oktober 2021 kl. 20.00  

hos Anne Grethe Schneider, Højager 107, 8382 Hinnerup 
 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning v. formand Annitta Krogsgaard  

3. Fremlæggelse af regnskab og budget v. kasserer Elsebet Østergaard   

4. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen har lavet et 15-års-tjek af foreningens vedtægter og fremsætter i den 

forbindelse følgende ændringsforslag til vedtægterne: 

Forslag nr. 1: Præcisering af foreningens målgruppe (den ønskede tilføjelse/ændring er 

her fremhævet med rødt): 

§ 2 Foreningens formål 

• at skabe et fritidstilbud til børn og unge, der har lyst til at arbejde med 

billedkunst 

• at skabe ro i en travl hverdag og give tid til fordybelse og 

dygtiggørelse 

• at skabe fællesskaber på tværs af alder, køn og talent omkring en 

fælles interesse 

• at skabe rammen for at gå på opdagelse i billedkunstens verden 

• at skabe tradition omkring billedkunst som udtryksform 

• at skabe opmærksomhed omkring vores kulturarv 

• og selvfølgelig IKKE MINDST at skabe glæde og billeder. 

Forslag nr. 2: Præcisering af foreningens medlemmer: 

§ 3 Medlemskab 

Stk 1: Medlemmer af Hinnerup Billedskole er  forældre/værger som har 

 tilmeldt et barn på billedskolen samt myndige nuværende elever. 

Stk. 2: Medlemskab kan endvidere opnås af enhver, der er fyldt 18 år, som 

 kan tilslutte sig foreningens formål. 



Hvis ovenstående vedr. medlemskab vedtages, ændres også teksten i § 5 

stk. 1 til: Generalforsamlingen varsles på Billedskolens hjemmeside og 

direkte til foreningens medlemmer. 

Samt §5 stk. 2 til: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle  

 medlemmer af foreningen Hinnerup Billedskole. 

I §8 stk. 1 om varsling af en eventuel ekstraordinær generalforsamling 

 fjernes tillige sætningen “og til billedskolens forældrekreds”, da  

 disse nu allerede er inkluderet i “foreningens medlemmer”. 

 

Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt  

 være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Billedskolens mailadresse er: hinnerupbilledskole@gmail.com 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Line Frøslev og Annitta Krogsgaard.  

6. Valg af to suppleanter 

På valg er Lone Vibæk Nørgaard og Amalie Vahl-Nielsen. 

7.  Eventuelt  

 

 

Vel mødt til dette års generalforsamling! 

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på hinnerupbilledskole@gmail.com 

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne  

Annitta Krogsgaard 
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