Referat fra generalforsamlingen i Mariefestivalforeningen
Onsdag d. 20-3-2019
Fremmøde: ca. 21 incl. Bestyrelsen
Formand Lisbeth Mortensen bød alle velkommen
1. Flemming Marguardt blev foreslået og valgt til dirigent
1. Referent blev Britta Buhl
2. Formanden fortalte sin årsberetning: (uddrag herfra)
Bestyrelsen har arbejdet hen imod en festival i 2019, så sæt endelig X i kalenderen d. 30-31/8 samt
d. 1/9-19, hvis I ikke allerede har gjort det. Det bliver nogle forrygende dage. Allerede nu er der
solgt 323 partout billetter og der er kun 24 ledige campingpladser tilbage. Alle spillesteder er som
sidst undtagen optimisterne, som ikke er med i år på vanlige vis. Vi håber på hjælp fra dem på
anden vis. Musikere er ved at blive hyret.
Vi har 91 medlemmer i foreningen, men vi kunne og ønsker, at der skal komme mange flere, så
spred rygtet, og alle kan henvende sig til os, og vi vil hjælpe med at registrere dem som
medlemmer. Der bliver opstartskoncert d. 16. august incl. mad, informationer og musik.
Nu håber vi blot på flere solgte armbånd, og ser frem mod dejlige dage i slutningen af august.
3. Martha fremlagde regnskabet for 2018 – hvilket blev godkendt
4. Budget for 2019 blev godkendt
Kontingentet – som er personligt - forbliver at være på 200kr pr. år
5. Følgende medlemmer blev udpeget: Susanne af Borgerforeningen, Lisbeth Mortensen af
Ansager Byudvikling, Birgitte Jacobsen af AIF og Helge af Musikgalleriet.
Valgt til bestyrelsen blev: Martha og Britta
Bestyrelsen skal bestå af 3 til 7 medlemmer, og da vi endte på 6 har formanden det
afgørende ord ved afstemninger
6. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag, med tilføjelse til §2 (skrevet med kursiv):- at bidrage til
finansiering af forenings- og idrætslivet i Varde kommune bl.a. gennem hel eller delvis
uddeling af driftsoverskud efter ansøgning fra foreningerne. Beslutning om uddeling
træffes af Mariefestival bestyrelsen
I stk 10 står der i vedtægterne, at bestyrelsen står for udlodningen, så det, vi mangler at
imødekomme fra forslaget, er: efter ansøgning fra foreningerne, hvilket vi vedtog på
generalforsamlingen fremover skal være en fast kutyme i bestyrelsen forretningsorden.
Fremover vil bestyrelsen annoncere på Ansager INFO, når der er mulighed for at ansøge
om midler.
At ændre vedtægterne kræver 2/3 del fremmøde, hvilket er meget besværligt. Det blev
vedtaget at bibeholde vedtægterne som nuværende

7. Valg af revisorer: Lars Black og Margrete Johansen blev genvalgt – med opfordring til 1
måned før generalforsamlingen at få regnskabet til revision
Formand Lisbeth Mortensen takkede for det fine fremmøde.
Derefter blev der serveret dejlige boller med ost og pålæg, samt kaffe, te og småkager

