Mød dit kulturelle netværk

kulturSilkeborg afholder årsmøde og generalforsamling
med valg til Silkeborg Kulturråd
onsdag d. 14. marts kl. 19.30 på RAMPELYS
Aftenen starter med et kunstnerisk indslag, hvor duoen Sjöholm Svenningsen
med base i Silkeborg indleder med et par smagsprøver på deres kommende debutalbum.
Den svenske sangerinde Karin Sjöholm og guitaristen Morten Svenningsen laver "dramatisk
visepop", med inspiration hentet fra den svenske visetradition, spansk flamenco og blues.
Med en blanding af akustiske og elektriske elementer skabes et udtryk af nøgenhed og
ambiens i sange om længsel, kærlighed og mytologi.

Alle brugere og udøvende af kunst- og kulturtilbud er velkomne til at deltage i
mødet. Arrangementet er gratis, og der vil blive serveret en forfriskning.
Generalforsamlingen afholdes iht. vedtægterne §6, se www.kultursilkeborg.dk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning v. Hans Løkke
3. Debat
4. Behandling af indkomne forslag – Silkeborg Kulturråd foreslår to ændringer i vedtægterne
som vist i note 1.
5. Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år til godkendelse v. John Hahn
6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
for året, v. John Hahn
7. Præsentation af kandidater til valg til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd
På valg er: Lars Bornæs, Karsten Petersen, Jette Falster og John Hahn, som alle genopstiller.
8. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse: Silkeborg Kulturråd
9. Valg af 3 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Froberg og Niels Kaas genopstiller

11. Eventuelt
Note 1:
a) Ændring af vedtægtens §6, 3. sætning
fra: ”Mødet annonceres med 14 dages varsel i dagspressen.”
til: ”Mødet indkaldes med 14 dages varsel.”
b) Ændring af vedtægtens §6, dagsorden for generalforsamlingen: Punkt 11, ”Valg af brugerrepræsentant i
Jysk Musik- og Teaterhus bestyrelsen og øvrige bestyrelser.” udgår af standarddagsordenen.
Begrundelsen er, at Kulturrådet ifølge vedtægterne for Jysk Musikteater hvert fjerde år udpeger
brugerrepræsentanten blandt brugerne af Jysk Musikteater, men denne brugerkreds er ikke
sammenfaldende med medlemskredsen i kulturSilkeborg. Udpegningen for 2018-21 har fundet sted, efter
at brugerne af Jysk Musikteater har været indkaldt til et opstillingsmøde allerede den 13. december, da
bestyrelsen i Jysk Musikteater ønskede navnet på repræsentanten senest den 18. januar 2018.
Hvis Kulturrådet eller kulturSilkeborg skal udvælge personer i øvrigt, kan dette fremover foregå ved at tilføje
punktet til dagsordenen for et kulturrådsmøde, et generalforsamlingsmøde i kulturSilkeborg eller et andet
relevant møde.

