Silkeborg Kulturråds Generalforsamling
d. 17. sept. 2020 i Jysk Musikteater -Referent: -Jette
1. Valg af dirigent: -Hans Lykke
2. Formandens årsberetning: Se bilag
3. Debat/kommentarer fra salen:
Konferencen, som Silkeborg kulturråd arrangerer i foråret hilses velkommen, da det er interessant at høre
hvordan andre kommuner, arbejder med kultur.
Der blev råbt vagt i gevær ifh.t. ansøgningslængde v. Silkeborg kommune, hvor årsagen åbenbart er
sygdom blandt personalet.
Formandens beretning godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer.
Vedr. ændringer i §2:

Flg. Slettes:
•
•

At arbejde for at kommunens kulturelle aktiviteter er synlige
At fremme såvel amatør som professionelle kulturaktiviteter

Flg. Tilføjes: At være talerør for Silkeborg Kommunens kulturliv
-Og efter debat vedtog forsamlingen at tilføje ”for såvel amatører og professionelle.”
Vedr. ændringer i §3:
Forklaring til kommentar fra salen:
”Det er ikke Silkeborg Kulturråd der skal tage initiativ – men vi vil gerne være OBS på hvilke initiativer der
sættes i gang.”
Ordet faglighed kom til debat. -Og alle de forskellige udlægninger af betydningen blev rejst.
Ifh.t. Rådets udtalelser. Alle var enige om at det var interessant, og en senere debat værd.
Vedr. ændringer i §6
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dage varsel, og forsamlingen besluttede at der alene skulle stå
på sociale medier. Og altså ikke nødvendigvis opslag på ”det sker i Silkeborg”.
Vedr. ændringer §7
”Kulturrådets medlemmer vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år vælges 5
medlemmer” -Forsamlingen vedtog at det ændres til 4 medlemmer hvert andet år og 5 medlemmer hvert
andet år. (dermed droppes lige og ulige år -set i lyset af Corona nedlukningen i 2021)
Vedr. ændringer i §8 :
”Kulturrådet afholder 2-4 årlige dialogmøder med Fritids- og Kulturchefen og Fritids og Kulturudvalget.”
Fritids- og Kulturchefen -Rettes til Kultur og Borgerchef.
Øvrige mindre rettelser havde ingen kommentarer.
Herefter blev alle forslag til rettelser der fremgår af bilag, godkendt af forsamlingen.

5. Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.
Regnskab godkendt.

6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, samt fastsættelse af
kontingent for året. Godkendt.

7. Præsentation af nye kandidater til foreningens bestyrelse, Silkeborg Kulturråd.
Nye opstillere:
Bente Refslund - Valgt
Rebecca Arnaldo - Valgt
Troels Witter – Valgt

8.
Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Kultur Silkeborg
På valg:
Steen Hovmand (Genopstiller) - Valgt
Tommy Nielsen (Genopstiller) -Ny suppleant
Michael Jensen (Genopstiller, oprindeligt valgt som suppleant) - Valgt
Svend Jakobsen (Genopstiller ikke)
Mette Østergaard (Genopstiller ikke)
Mette Strong (Genopstiller ikke)
Da Tommy og Michael fik lige mange stemmer – stemte forsamlingen på en af dem – hvor så en bliver
medlem af bestyrelsen og en bliver suppleant.
Derfor bliver Michael bestyrelsesmedlem og Tommy suppleant

9. Valg af 3 suppleanter: Klaudiusz Horrowitz – Tommy
Kun 2 suppleanter blev valgt.

10. Valg af revisor: Hans Lykke – suppleant: Niels Kaas
11. Eventuelt: Intet under dette punkt.

