Generalforsamling Jelling Heritage
Brandbjerg Højskole den 18. maj 2016
Foreningens bestyrelse: Formand Flemming Midtgaard, Næstformand Karl Viggo Herman PlougstrupPetersen, kasserer Birgit Pedersen, Bestyrelsesmedlem Gro Mygind og bestyrelsesmedlem Saeed Fadavi.
Valg af dirigent:
Karl Viggo Herman Plougstrup-Petersen.
Valg af referent:
Gro Mygind.
Indkaldelsen til mødet er godkendt. Varslingen er fulgt efter foreningens vedtægter.
Formandens beretning
Logo. Formanden bad Saeed Fadavi knytte en kommentar til foreningens logo, og Saeed fortæller om
tankerne bag logoet: Et logo der samler fortid og nutid, og som både er genkendeligt og skiller sig ud. Logo
og tekst kan benyttes separat eller samlet, og logo kan være på farvet eller grå baggrund såvel som positiv
eller negativ version.
Foreningens hjemmeside præsenteret. Der er blandt andet mulighed for at læse om det igangværende
projekt Mytologisk Art Festival. Festivalen har mulighed for at bruge hjemmesiden til information omkring
festivalen. Foreningen stiller login til rådighed.
Projekter
I øjeblikket støtter vi Mytologisk Art Festival og Den åbne skole. Der kan læses mere om disse projekter på
foreningens hjemmeside: http://www.jellingheritage.dk/
Flemming forklarede at bestyrelsen har fået vigtig læring omkring håndtering af indkomne projekter,
herunder vigtigheden af at afstemme forventninger mellem projektledere fra de indkomne projekter, og
den service og ressource foreningens bestyrelse og medlemmer kan gå ind i de forskellige projekter.
Værktøjer som bestyrelsen har udviklet er samarbejdsaftaler og kontrakter der skal sikre at budget og
økonomi er gennemskuelig og at projektledere er ansvarlig for at overholde projektets økonomi og sende
opfølgning til bidragsydere og fonde.
Formandens beretning er godkendt.
Kasserens beretning
Kasseren Birgit Pedersen gennemgik regnskab for 2015 og budget for 2016. Foreningen har et overskud på
1.100,- kr. i 2015 og et budgettet overskud på 4.400,- kr. i 2016. Overskud er under forudsætning at
foreningen ved udgangen af 2016 har 30 medlemmer og at der er en indtægt på 4.600,- for projektet ”Den
Åbne Skole”.
Revisorerne og generalforsamlingen har godkendt regnskabet.
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er 100 kroner for 2016. Vi vælger at fastholde kontingentet.

Vi vil til næste års generalforsamling diskutere hvor vidt vi skal have en rabat ordning for småt bemidlede.
Og hvorvidt man skal kunne betale med aktivitet i foreningen.

Valg af bestyrelsen
Alle fortsætter i bestyrelsen med samme poster.

Valg af revisorer
Det forudsættes at begge revisorer fortsætter, formanden får endelig bekræftelse efterfølgende.

