Genoplivning af kulturnatten Aalborg

Dagsorden:


Vedtægtsgennemgang + rettelser



Revisor/bogholder/kassér



Bestyrelsesvalg



Udvalg og arbejdsgrupper og møder for disse



Næste møde

Punkt 1. Vedtægtsgennemgang.
Forslag til ændring
§1 – Ændres til at der kommer til at stå ”Kulturnat Aalborg” frem for Kulturnatten i Aalborg.
§2 - Der tilføjes at det professionelle kulturliv også kan deltage i kulturnatten, frem for at der
kun kan deltage græsrødder. Det ændres til ”Alsidigt kulturliv”.
§3 – Der tilføjes ”Foreninger og Institutioner” for ikke at ekskludere nogen.
Kontingentet fastsættes til 50 kroner på årsbasis.
§4 – Ændres til at ”Angivelser af punkter til dagsorden indgives senest 14 dage før mødet til
formanden”
§10 – Ændres til ”Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues
anvendelse. Formuen må kun bruges til støtte for kulturelle formål i Aalborg.
Vedtægterne underskrives ved næste møde grundet manglen på printer.

Punkt 2: Revisor/bogholder/kassér
Der klargøres hvilken rolle revisoren/bogholderen/kasséren har i forhold til indtægt/udgifter. Det vedtages
at der skal være en kassér, der har kontakt til en autoriseret revisor, for at få godkendt regnskabet. Et
såkaldt løbende regnskab. Revisoren bliver konstitueret i bestyrelsen.

Punkt 3: Bestyrelsesvalg
Formand: Henriette Riise er valgt som skal sidde i 2 år.
Øvrige medlemmer –


Sirid Ringström



Anette Gehlert (valgt for 1 år)



Søren Visby (valgt for 1 år)



Lars Svendsen



Claus Kær (1. Suppliant)



Kristian Rasmussen (2. suppliant)

Revisor – Peter Lange og Kurt Thomsen
Bestyrelsen fordeler selv de forskellige poster.

Punkt 4: Udvalg
Pr udvalg: Peter Lange, Anette Gehlert, Henriette Rise, Kristian Rasmussen, Julie, Lars
(grafisk)
Dette udvalg står for at:


Finde grupper der vil deltage



Reklamere for kulturnatten

Koordineringsudvalg: Lars, Henriette, Michell, Stig, Tine, Henriette O. , Ida Marie, Lotte
Dette udvalg står for at:


Planlægge, strukturer og organisere kulturelle ruter
og tidspunkter for happenings.

Punkt 5: Næste møde
Næste bestyrelsesmøde vil ligge den 17. april kl. 17.00 Der vil bl.a. til dette møde være
udarbejdet et tilbud fra revisor.
Næste stormøde vil ligge den 17. april kl. 19.00

